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RESUMO 

 

Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie (Cartas a 

uma princesa de Alemanha sobre diversos temas de física e filosofia) é a obra tomada como 

objeto de estudo desta tese. Trata-se de um sucesso literário escrito no século XVIII pelo 

matemático e físico suíço Leonhard Paul Euler (1707-1783) com o intuito de atender à uma 

solicitação do Rei da Prússia, Frederico II, o grande (1712-1786) para que aceitasse tutorear a 

educação intelectual de sua sobrinha, a jovem princesa Anhalt-Dessau (1745-1808).O método 

de ensino-aprendizagem por meio de cartas eleito para a educação da monarca alemã resultou 

em uma coletânea de 234 correspondências nas quais Euler versa sobre teoria musical, 

Filosofia, Mecânica, Óptica, Astronomia, Teologia e Ética entre outros. A pesquisa busca 

assinalar conteúdos matemáticos presentes na obra referência deste trabalho fundamentada na 

exploração e adaptação de obras históricas originais como articuladora do desenvolvimento de 

atividades para o ensino de matemática na Educação Básica e em conformidade com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN). Tem como objetivo geral apontar 

os limites e potencialidades didáticas de Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets 

de physique et de philosophie como fonte de estudos e apoio para professores da Educação 

Básica na elaboração de atividades para o ensino de matemática. As discussões levantadas 

sinalizam para possibilidades concretas de entrelaçamento entre os conteúdos matemáticos 

extraídos do bojo da obra com metodologias de ensino atuais a partir do redimensionamento 

do uso de cartas pedagógicas segundo a perspectiva freireana da correspondência e, 

principalmente da utilização de novas vias de comunicação do século XXI, ambas visando o 

diálogo e a aproximação entre quem escreve e quem lê. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Matemática. Ensino de Matemática. Cartas Pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Lettres àune Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie (Letters to 

a Princess of Germany on various topics of physics and philosophy) is the work taken as an 

object of study of this thesis. It is a literary success written in the eighteenth century by the 

Swiss mathematician and physicist Leonhard Paul Euler (1707-1783) in order to meet a 

request from the Prussian king, Frederick II, the Great (1712-1786) to accept to guide the 

intellectual education of his niece, the young princess Anhalt-Dessau (1745-1808). The 

method of teaching and learning through letters elected to the education of the German 

monarch resulted in a collection of 234 matches in which Euler theory is about music, 

Philosophy, Mechanics, Optics, Astronomy, Theology and Ethics among others. The research 

seeks to point out mathematical content contained in this reference work based on the 

exploitation and adaptation of original historical works as an articulator of development 

activities for teaching mathematics in basic education and in accordance with the National 

Curriculum Parameters of Mathematics (NCP) work. The general objective point out the 

limits and didactic potential of Lettres à une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie as a source of support for teachers of basic education in developing 

activities for teaching mathematics. The discussions raised point to concrete possibilities of 

entanglement between the extracted mathematical content of the bulge of the work with 

current teaching methodologies from resizing the use of letters according to Freire's 

pedagogical perspective of the correspondence, and especially the use of new communication 

channels in the century XXI, both aimed at dialogue and approximation between those who 

write and those who read.  

 

KEYWORDS: History of Mathematics. Teaching of Mathematics. Pedagogical Letters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie c’est 

l'œuvre prise comme l’objet d'étude de cette thèse. C'est un succès littéraire écrit au XVIIIe 

siècle par le mathématicien et physicien suisse Leonhard Euler Paul (1707-1783) afin de 

répondre à une demande du roi de Prusse Frédéric II le Grand (1712-1786) d'accepter 

tutorearl’éducation intellectuelle de sa nièce, la jeune princesse d'Anhalt-Dessau (1745-1808). 

La méthode d'enseignement - apprentissage à travers des lettres élus à l'éducation du 

monarque allemand a donné lieu à une collection de 234 matchs dans lesquels Euler est sur la 

théorie de la musique, la philosophie, la mécanique, l'optique, l'astronomie, la théologie et de 

l'éthique, entre autres. La recherche vise souligner le contenu mathématique contenue dans cet 

ouvrage de référence basé sur l'exploitation et l'adaptation des œuvres historiques originaux 

comme un articulateur des activités de développement pour l'enseignement des 

mathématiques dans l'éducation de base et en conformité avec les paramètres du programme 

d'études nationales de mathématiques (PCN) de travail. L’objectif général est souligner les 

limites et le potentiel didactique de Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie, comme une source de soutien pour les enseignants de l'éducation 

de base dans le développement d'activités pour l'enseignement des mathématiques. Les 

discussions soulevés à des possibilités concrètes de l'intrication entre le contenu 

mathématique extrait du renflement du travail avec les méthodes d'enseignement actuelles de 

redimensionnement de l'utilisation de lettres selon la perspective pédagogique de Freire de la 

correspondance, et en particulier l'utilisation de nouveaux moyens de communication siècle 

XXI, visant à la fois le dialogue et le rapprochement entre ceux qui écrivent et ceux qui lisent. 

 

MOTS-CLÉS: Histoire des Mathématiques. Enseignement des Mathématiques. Lettres 

Pédagogiques. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Natal, Primavera de 2012.  

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Apresento-me com muita honra para solicitar a atenção de Vossa Senhoria para o 

assunto que passo a expor. 

É por meio da presente correspondência que nas páginas seguintes descrevo o 

desenvolvimento de todas as partes constituintes deste trabalho acadêmico resultante de 

minha pesquisa doutoral. 

Esta tese é fruto de minhas contumazes inquietações docente, principiadas de maneira 

informal ainda nos idos tempos de graduação e bem antes de ser iniciada na pesquisa 

científica propriamente dita, de forma profissional, oportunizada pelo Curso de Mestrado em 

Educação nesta mesma instituição que ora me abriga por conta do doutoramento. 

Meus estudos sempre estiveram voltados à averiguação de propostas didáticas e de 

abordagens metodológicas que assinalassem à melhoria do processo ensino-aprendizagem de 

matemática nas salas de aula de todos os níveis da Educação Básica. Esta escolha é ratificada 

por minha própria trajetória profissional a qual já soma quase duas décadas de trabalho na 

rede de ensino pública do Estado do Pará. 

Minha outra ramificação de exercício do magistério é a atuação na formação 

continuada ou em serviço de professores que ensinam matemática e, em turmas de formação 

de professores de matemática e de pedagogia, em instituições públicas1 nas quais ministrei 

disciplinas como Instrumentação do Ensino de Matemática, Introdução à Educação, 

Metodologia do Ensino de Matemática, Educação Matemática, Estágio Supervisionado, 

História da Matemática, Didática da Matemática, entre outras. Em todas elas, minha prática 

docente esteve pautada em discussões e no desenvolvimento de estudos e projetos que 

transpassassem a barreira do discurso de referenciais teórico-metodológicos e, alcançassem 

efetivamente a meta deformação inicial e a constituição profissional dos futuros professores 

de matemática ou os que ensinam matemática. 

                                                             
1 Atuei como professora substituta da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Atualmente integro o quadro de 

professores formadores do Curso de Licenciatura em Matemática do Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (PARFOR) e do projeto Pacto Nacional Pela Educação na Idade Certa - PNAIC, ambos sob 

a gestão da Universidade Federal do Pará - UFPA. 
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É justamente nessa outra fase ou ramificação um pouco mais recente de minha ação 

docente – a formação de professores, e de acordo com os aportes didático-metodológicos que 

permearam todo o meu exercício profissional na Educação Básica, que me debrucei para 

investigar quais as potencialidades didáticas de atividades planejadas para o ensino de 

ciências e matemática a partir de obras históricas originais, ou seja em fontes primárias. Neste 

caso, a fonte de estudo desta tese foi a produção literária que se tornou sucesso na Europa, 

escrita em forma de cartas por Leonhard Euler na segunda metade do século XVIII, intitulada 

- Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie (Cartas 

a uma princesa da Alemanha sobre diversos temas de física e de filosofia). 

 

Figura 01: Frontispício do livro original Lettres à une princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique & de 

philosophie. Saint-Pétersbourg: Imprimerie de l'Académie impériale des Sciences, (1768-1772). 

 

 

 

A obra reúne um conjunto de cartas que foram escritas em língua francesa no período 

compreendido entre 1760 a 1762 depois que o autor foi convidado pelo rei da Prússia 

Frederico II, o Grande (1712-1786), para residir em Berlim onde acabara por tornar-se tutor 

da sobrinha do rei, fato que o levou a elaborar cartas com a finalidade de ministrar aulas sobre 

os mais variados assuntos como matemática, astronomia, filosofia, entre outros, tomando a 

correspondência escrita como um meio propício para o seu exercício de ensino e formação 

intelectual (cultura geral sobre filosofia e ciência) da jovem monarca. Trata-se de mais de 200 

cartas destinadas a jovem Princesa Anhalt-Dessau (1745-1808), Margravina Sophie Charlotte 

Fonte: www.christies.com 
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Frederike Leopoldina von Brandenburg-Schwedt2 e, sua irmã mais nova Louise em nome de 

seu pai. (FELMANN, 2007). 

 

Figura 02: 
Princesa Anhalt-Dessau Sophie Charlotte Friedericke Leopoldina von Brandenburg-Schwedt (1745-1808). 

 

 

A escolha de tutores para conduzir a educação intelectual da realeza alemã e de outros 

países europeus era uma prática recorrente no século XVIII, devendo ainda esta instrução ser 

ministrada na língua francesa pois, considerava-se ser a França um país ícone em termos de 

educação e cultura geral.  

Apesar de haver agradáveis exceções de mulheres de letras ou damas instruídas, é 

válido assinalar que as concepções científicas vigentes até os dias atuais ainda são 

sobremaneira de uma ciência masculina e, a educação feminina era conduzida de forma 

sumariamente excludente. Contactar parentes e ou tutores privados para ensinar latim às 

mulheres consistia numa prática utilizada no século XVIII. Estudar em universidades era fato 

excepcionalmente raro entre o gênero feminino e participar de comunidades acadêmico-

científicas era sumariamente vetado. (BURKE, 2003) 

 

                                                             
2 Sophie Charlotte Friedericke Leopoldina von Brandenburg-Schwedt (1745-1808) teve seus nomes transmitidos 

de forma diferente ao longo da História. Foi filha de Margrave Friedrich Heinrich von Brandenburg-Schwedt, 

primo de segundo grau do rei Frederico II. Desde 1765, ela foi agraciada com o título de Abadessa do Convento 

de Herford, cidade onde se conserva um retrato da abadessa no museu local. (FELMANN, 2007) 

Fonte: Revista História em série 
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Estas cartas foram publicadas em São Petersburgo entre 1768 e 1772 e, compiladas 

em três volumes. Tornaram-se um best-seller imediato: Foram traduzidas 

rapidamente em todos os principais idiomas e por muito tempo permaneceram como 

a sinopse mais amplamente distribuída sobre a cultura científica e filosófica popular. 

(FELMANN, 2007, p.73 tradução livre). 

 

 

Figura 03: Frontispícios de edições em língua alemã, francesa e inglesa, respectivamente de Lettres à une 

princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique & de philosophie. 

 

No seu (Cartas para uma princesa alemã sobre diversos temas de física e filosofia), 

Euler produz uma obra científica para leigos e deixa seu legado filosófico à ciência. As 234 

epístolas abordam uma diversidade de conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, entre 

eles teoria musical, filosofia, mecânica, óptica, astronomia, teologia e ética e, estão divididas 

em partes quase equivalentes, incorporando exposições sobre vários assuntos pertencentes à 

matemática. Revelam ainda as perspectivas religiosas e a própria personalidade de Euler. Ao 

direcionar seu texto para um público leigo, o autor assemelha suas cartas ao seu trabalho 

Álgebra de 1770, obra a qual Euler deu a um alfaiate com o intuito de assegurar um nível 

adequado de compreensão. 

De volta a São Petersburgo, o matemático publicou suas apresentações em três 

volumes sob o título Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de 

philosophie pela Academia Imperial de Ciências. De acordo com a versão espanhola da obra, 

editada por Pérez (1990, p. 53, tradução livre) “O original destas Cartas não foi conservado 

ou não foi descoberto e, a maioria das estórias e circunstâncias que rodeiam a publicação 

Fonte: www.openlibrary.org 
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deste livro, apesar de seu grande êxito, são muito sucintas e procedem substancialmente de 

Nikolaus Fuss”. 

 

Figura 04 : Marquês Friedrich Heinrich von Brandemburg Schwedt 

 

 

Nikolaus Fuss (1755-1826) foi secretário de Euler a partir do ano de 1773. Em virtude 

de sua lealdade ao matemático e à dedicação e compromisso com que desempenhava suas 

funções, são conhecidas grande parte das obras e memórias do matemático publicadas na 

última parte de sua vida. Fuss escreveu o Éloge de Monsieur Léonard Euler3, um discurso 

lido na Academia Imperial das Ciências durante a realização de sua assembleia em 23 de 

outubro de 1783, contendo uma lista completa dos trabalhos Euler. Atualmente, as obras de 

Euler encontram-se reunidas em uma grande edição internacional denominada de Opera 

Omnia. 

É por meio do discurso de Fuss que ficou conhecida a amizade entre Euler e o 

Marquês Friedrich Heinrich von Brandemburg Schwedt (1709-1788), pai de Princesa Anhalt-

Dessau, e que assim como Euler era um grande apreciador da música, possuindo sua própria 

capela, a qual Euler frequentara durante sua permanência em Berlim. 

 
                                                             

3 O Elogio de Fuss foi editado em língua alemã e tornou-se parte integrante da Opera Omnia, Série I, Livro I sob 

o título de Lobrede auf Hern Leonhard Euler. 

Fonte: Revista História em série 
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Figura 05: Rei da Prússia Frederico II (1712-1786), O Grande. 

 

 

 

Concomitantemente à versão em francês do livro, as investigações são auxiliadas pela 

versão em língua espanhola da obra intitulada como Cartas a una princesa de Alemania sobre 

diversos temas de física y filosofia, que permitiu dirimir dúvidas advindas, retificar erros, 

desanuviar as hesitações advindas no decorrer da tradução. A obra em espanhol trata-se de 

uma edição preparada por Carlos Mínguez Pérez, de 1990 que traz à tona em sua parte 

introdutória informações preciosas sobre Euler para o andamento deste trabalho, como é o 

caso da síntese contextualizada sobre as cartas, o famoso El Elogio escrito pelo Marquês de 

Condorcet (1743 – 1794), além da cronologia da vida e bibliografia de suas obras. 

Ao retroceder no tempo e voltar ao século XVIII para adentrar no universo de 

Leonhard Euler e analisar sua Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie com o intuito de fazer emergir conteúdos matemáticos e tornar 

explícitos suas conexões com metodologias de ensino atuais, percebi que este estilo literário 

pode ser uma importante ferramenta pedagógica pelo fato de convidar o leitor ao diálogo, à 

resposta, à continuidade e à troca de experiências. 

Na complementação do suporte teórico para o desenho da tese, ratifico ainda mais 

meus propósitos para este trabalho, ao retornar ao tempo atual e revisitar a pedagogia 

freireana da correspondência. A partir deste momento sobreponho que o gênero carta é 

Fonte: Série História em revista 
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intencionalmente pedagógico, pois, busca aproximar escritor e leitores, valorizando o diálogo 

como um processo de humanização entre quem escreve e quem lê. 

Em suas cartas pedagógicas, Paulo Freire dirige-se a um grande público e, ao mesmo 

tempo convida cada um a compartilhar de sua intimidade e de sua pedagogia. Educa por meio 

das relações que estabelece, sejam elas de confiança, cumplicidade, amizade, bem querer, sem 

dissociar o cognitivo do afetivo. Pela Pedagogia da Correspondência, Freire dispende muita 

importância à forma, à relação, ao método utilizado, buscando aliar o cuidado da linguagem 

com a justa importância exigida aos conteúdos e os saberes científicos (COELHO, 2011). 

A seguir, em conformidade com o que foi anteriormente exposto, esboço, em linhas 

gerais, os cinco blocos de correspondências, equivalentes aos capítulos, sob os quais o 

trabalho está organizado. Cada bloco de correspondência foi hipoteticamente escrito em uma 

das estações do ano, remetendo-os a ciclos ou etapas da pesquisa que precisavam ficar bem 

definidas, como as estações climáticas assim o são durante o período de 365 dias.  

Na parte introdutória, ou no primeiro bloco de correspondências, estão expostos os 

fatores e modos de inserção da pesquisadora no contexto da investigação, a questão central de 

pesquisa, a tese e os objetivos do estudo. Neste espaço é reproduzido o curso metodológico 

vivenciado no decorrer do trabalho científico. 

O segundo conjunto de cartas traz-se à tona o movimento sobre a vida e as obras de 

Leonhard Euler.  

O capítulo três inicia-se com o acompanhamento da trajetória da necessidade do 

homem em se comunicar antes mesmo de conhecer a escrita, passa pelo surgimento da mesma 

e a importância do gênero literário cartas ao longo dos séculos. A discussão segue com a 

contextualização social, cultural, política e histórica sobre o surgimento da obra na Europa do 

século XVIII, tendo como fio condutor as lentes de matemáticos e filósofos e suas leituras 

acerca de Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie, 

fechando com minhas considerações a respeito da obra. 

O quarto bloco de correspondências é referente à livre da tradução do primeiro do 

tomo do livro de Euler pesquisado neste trabalho.  

Com breves referências sobre o uso de obras históricas originais ou fontes primárias 

de pesquisa em história da matemática, em particular, sobre a obra referência da pesquisa o 

último bloco de correspondências é iniciado. Em seguida, há a seleção de algumas cartas 

retiradas do livro objeto de análise. Uma panorama geral a respeito da obra complementa o 

capítulo somando-se aqui os variados usos das cartas ao longo da história, até atingir o seu 

potencial como recurso pedagógico e o uso de obras históricas como fonte de estudos e apoio 
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na elaboração de atividades didáticas para o ensino de matemática acompanhadas de 

sugestões de inclusão das mesmas na Educação Básica e em cursos de formação de 

professores a partir de atividades para o ensino de matemática, a partir de sugestões 

curriculares oriundas dos PCN de matemática e no uso da história.  

São levantadas as possibilidades e os limites desta proposta de ensino nas 

considerações finais, designada como Carta à atuais e futuras gerações de docentes. Neste 

momento, no qual é destinado um espaço às considerações finais da pesquisa, partindo-se da 

leitura de seus objetivos até as ponderações acerca dos resultados alcançados ou não, a 

primeira estação do ano a qual me referi na primeira carta é também retomada, a fim de que a 

mesma signifique um novo ciclo de redescobertas à atuais e futuras gerações de professores 

de matemática. 

Esclareço que eu seria incoerente se ao menos não tentasse escrever parte desta tese 

sob outra forma que não fosse o gênero carta, uma vez que Leonhard Euler convenceu-me de 

que correr o risco valeria a pena, por sua própria trajetória eficaz com a escrita epistolar, que 

lhe permitiu reiteradamente reiventar-se como educador e escritor, funções que aliadas lhe 

garantiram expandir seu legado até os dias atuais, como precursor no século XVIII do que 

hoje denominamos de educação à distância. 

Inspirada em Euler e Freire, busco continuamente estabelecer um canal de 

correspondência, uma relação de reciprocidade, uma via dialógica em todo o decorrer deste 

texto. E como não há como escrever cartas sem envolvimento pessoal, convido-os para juntos 

fruirmos o desafio e a aventura da busca pelo conhecimento pelas veredas de um trabalho 

acadêmico-científico.  

Na certeza de reencontrar Vossa Senhoria nas secções que se seguem, solicito que 

continuem a leitura sobre a questão de estudo os objetivos da tese, a fim de que este diálogo 

profícuo continue estabelecido. 

Agradeço a atenção dispensada até o presente momento e dispeço-me 

temporariamente com os meus melhores cumprimentos. 

 

Respeitosamente, 

Daniele Esteves Pereira
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CORRESPONDÊNCIAS I: 

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Este bloco de correspondências contém três cartas que tratam das bases estruturais da 

pesquisa: A Carta I refere-se à constituição da tese que proponho à academia, incluindo sua 

questão, tema de estudos e objetivos. Na Carta II apresento a conjuntura metodológica com o 

detalhamento de cada etapa do trabalho. O fechamento é realizado com a Carta III que 

complementa a metodologia adotada com esclarecimentos sobre os diários de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CARTA I: A CONSTITUIÇÃO DA PESQUISA 

Natal, Primavera de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Com a esperança de que os senhores mantenham o interesse nos assuntos que continuo 

a expor, retorno para explicitar melhor qual a questão norteadora de todo esse estudo e quais 

os objetivos que tracei para alcançar uma resposta. 

A partir de análises feitas na obra em conformidade com os pressupostos balizadores 

da pesquisa como a História da Matemática, o ensino de Matemática por atividades, o uso de 

fontes históricas originais como fonte de estudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (PCN), a temática do estudo é delineada com a questão a seguir: Quais os limites 

e as potencialidades didáticas de obras históricas originais ou fontes primárias para que sejam 

desenvolvidas atividades para o ensino de matemática por professores da Educação Básica a 

partir da exploração de conteúdos matemáticos extraídos de obras como Lettres à une 

Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie ? 

A busca de resposta à questão de pesquisa anunciada anteriormente remete à seguinte 

tese a ser sustentada neste trabalho: a exploração e adaptação de obras históricas originais ou 

fontes primárias possibilita o desenvolvimento de atividades para o ensino de matemática na 

Educação Básica, a partir da exploração de conteúdos matemáticos presentes nestas obras, 

como por exemplo Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de 

philosophie. 

Com base na questão de pesquisa estabeleci como tema a ser estudado o citado livro 

de Euler. Daí, tem-se como objetivo geral do estudo, apontar as potencialidades e os limites 

da obra Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie 

como fonte de estudos e apoio para professores da Educação Básica na elaboração de 

atividades para o ensino de matemática. 

Colaboram para o alcance do objetivo geral, os demais objetivos específicos: 

o Discorrer sobre a vida e obra de Leonhard Euler. 

o Traduzir a obra Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique 

et de philosophie. 

o Selecionar as cartas contidas na obra objeto de análise que podem ser utilizadas como 

recursos auxiliares para o ensino de matemática na Educação Básica; 

o Identificar conteúdos matemáticos contidos nas cartas selecionadas; 
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o Relacionar conteúdos matemáticos pertencentes às cartas selecionadas com os eixos 

temáticos e transversais de acordo com os PCN de Matemática; 

o Analisar o potencial pedagógico existentes em Lettres à une Princesse d’Allemagne, a 

partir dos princípios teóricos do uso da História da Matemática em sala de aula e na 

transposição didática de conteúdos matemáticos oriundos de fontes históricas para o 

contexto escolar. 

o Indicar perspectivas de uso didático das Lettres à une Princesse d’Allemagne para o 

ensino de matemática na Educação Básica; 

 

Aguardo encontrar-lhes na próxima carta onde detalharei o caminho 

metodológico percorrido na elaboração deste trabalho. 

 

 

CARTA II: A CONJUNTURA METODOLÓGICA 

Natal, Primavera de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Espero que com a clarificação do objeto de estudo, da questão de pesquisa, da tese e 

dos objetivos, possa eu continuar expondo aos senhores de tal forma que não encontrem 

dificuldades para compreender os caminhos, assim como os percalços por onde andei durante 

todo o itinerário do trabalho. 

Com a finalidade de responder à pergunta central da pesquisa e alcançar os objetivos 

propostos, os procedimentos metodológicos foram esboçados de acordo com a escrita de um 

diário, não um diário íntimo como os senhores poderiam imaginar, e sim um diário de 

pesquisa (HESS, 2006) que, como o próprio nome sugere, é um registro habitual, o qual deve 

ser preenchido no decorrer de todo o trabalho, revisitado inúmeras vezes, acrescentando-se 

explicações, detalhando-se as etapas executadas, ajustando-se os passos planejados, ou ainda 

discutindo ideias que porventura possam ter surgido no decorrer do desenvolvimento do 

estudo. O uso deste instrumento de registro das etapas de uma pesquisa permite registrar e 

visualizar toda a trajetória percorrida, modificar seus rumos se necessário e, compartilhar 

realizações. 

Descrevo, então a partir deste ponto a caminhada desta pesquisa. 
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A exploração e tradução do livro Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers 

sujets de physique et de philosophie.  foi paralelamente acompanhada pela versão espanhola 

da obra intitulada Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de física y 

filosofia traduzida e anotada com comentários de Carlos Mínguez Pérez4, o qual agrega ao 

conteúdo original do livro uma parte introdutória contendo o notório El Elogio de Condorcet a 

Euler, cronologia e breve bibliografia sobre a vida do autor, prefácio que sintetiza o contexto 

histórico em que a obra original foi escrita e um resumo sobre os assuntos abordados nas 234 

cartas. 

A justificativa para a complementação do estudo com outra versão da obra em 

espanhol é dada pelo fato da língua espanhola ter aproximação com a língua portuguesa, o 

que facilitava a compreensão, o enriquecimento e a leitura bem mais acessível em espanhol do 

que o francês. O contato com outros idiomas ainda se estendeu pela língua inglesa, pois há 

várias versões dessas cartas nesta língua sob o título de Letters of Euler on diferente subjects 

in physics and philosophy addressed to a German Princess como ilustra a primeira versão 

editada por Henry Hunter em 1795, além de diversos comentários sobre essa obra de Euler 

como exemplifica Watkings (2009) em Kant’s critique of pure reason: Background source 

materials assim como obras relacionadas à bibliografia do autor.  

Figura 06: Conjunto de frontispício de Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de 
philosophie traduzidas para a língua inglesa em diferentes períodos. 

                                                             
4Catedrático do departamento de filosofia da Universidade de Valência. É autor de várias obras e artigos sobre a 

temática filosofia e ciência, tais como Filosofia y ciência em el renacimiento; Ptolomeu (siglo II d.C.), El 

problema del infinito: filosofia y matemáticas e Sobre las revoluciones (de las orbes celestes), entre outros. 

www.uv.es 

Fonte: www.aj-scruffles.co.uk 
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Acrescenta-se ao trabalho investigativo sobre a obra base desta tese, a inserção no 

universo histórico do século XVIII que, tornou-se uma necessidade imprescindível para o 

avanço da pesquisa. O que pareciam ser leituras complementares em livros de História Geral 

se tornaram essenciais para entender o contexto em que Euler viveu. Relacionar aspectos de 

sua vida com os acontecimentos políticos, econômicos e sociais da época foi um aspecto 

fundamental para compreender a atmosfera sob a qual a obra foi concebida. 

A escrita, usos, formas e conteúdos das cartas no século XVIII formaram outra 

ramificação importante do trabalho, pois não era suficiente traduzir a obra, mas compreendê-

la como o principal meio de comunicação da época, como parte integrante da vida intelectual 

e não obstante, como expediente pedagógico neste período. Para tanto, observei que 

correspondências eram trocadas de forma intensa tanto na quantidade de cartas, quanto na 

variedade de assuntos tratados ou ainda na extensa lista de correspondentes entre Euler e 

outros matemáticos, estudiosos e personalidades importantes da época, também 

correspondências de outros estudiosos, como por exemplo Voltaire (1694 – 1778) e suas 

Cartas Iluministas.  

 

Dentre seus correspondentes figuram, com maior intensidade, Nikolaus I Bernoulli, 

Clairaut, D’Alembert, Lagrange, Maupertuis e Frederico II. Também há 

correspondência com Daniel Bernoulli, Bertrand, Bonnet, Bouguer, Condorcet, 

Cramer, Delisle, Formey, Goldbach, Haller, Lalande, Lambert, Lesage, Lomosonov, 

Marinoni, Sanchez, Stanislaw Poniatowski, Segner, Wettstein e outras 260 pessoas.  

(D’AMBROSIO, 2009, p. 15) 

 

Recordo-me agora que para escrever a carta em que relato sobre a morte de Euler, 

precisei investigar como as cartas fúnebres eram escritas no século XVIII. Entre as 

correspondências encontradas, destaco as epístolas sobre as cerimônias fúnebres de D. Pedro 

II em 1786, pela riqueza dos detalhes, a linguagem empregada e a postura social do período 

diante deste tipo de acontecimento. 

O foco do estudo deteve-se ao primeiro tomo, por se tratar de obra extensa (cerca de 

600 páginas), complexa, substancialmente carregada de temas, com uma série de 

desdobramentos que este trabalho não tem o propósito de alcançá-los. 

A tradução do primeiro tomo com base na versão em francês do livro foi realizada 

com o intuito de entender melhor a linguagem do século XVIII, as nuances do livro, os 

conteúdos intrínsecos nas entrelinhas das cartas, seus pormenores, suas curiosidades 

peculiaridades e especificidades. Conforme escrevi anteriormente, esta tradução foi 

acompanhada da leitura da mesma obra em espanhol, a fim de que a comparação entre as duas 
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versões me levasse a ampliar ao máximo meu entendimento acerca de todos os aspectos 

envoltos na obra e, angariar toda e qualquer informação útil para as posteriores análises às 

quais propus para este trabalho. Todas essas descobertas foram fruto do trabalho de tradução e 

leitura em outros idiomas, o que ainda me garantiu um conhecimento extra na língua 

espanhola e francesa. 

 O trabalho de tradução das cartas para a pesquisa deteve-se à coletânea de 79 cartas do 

primeiro tomo do livro, que tratam sobremaneira de física geral, astronomia e teoria musical. 

Contudo, uma gama de conteúdos de outras áreas do conhecimento encontra-se 

tranversalizados em todas as cartas, como é o caso dos conteúdos matemáticos identificados 

que serão detalhadamente explicitados no capítulo IV. 

Durante o processo de tradução do primeiro tomo, constatei que as cartas seguiam uma 

temática central, que já havia sido confirmada também por Pérez (1990) em sua tradução o 

que foi de extrema importância para a identificação de temas e sua classificação por blocos. 

Assim, os blocos temáticos identificados foram os seguintes: 

 Cartas I e II tratam de movimento, velocidade e distância percorrida por um 

corpo; 

 Cartas III a VIII versam sobre teoria musical; 

 A partir da Carta IX a temática central é a Física e suas ramificações; 

 As Cartas de IX a XIII trazem como tema central o ar e suas propriedades; 

 Cartas XIV, XV e XVI centralizam seu foco sobre temperatura; 

 Cartas de XVII a XLIV abordam a tópicos acerca da óptica; 

 Cartas de XLV a LVIII tecem discussões sobre gravidade dos corpos celestes; 

 As Cartas compreendidas entre LIX a LXVIII focam aspectos sobre astronomia 

e estão subdivididas em: de LIX a LX sistema do mundo, LXI movimento dos 

planetas; e LXII a LXVIII marés; 

 A Carta LXVIII trata sobre disputa filosófica em torno da gravitação universal; 

 As Cartas LXIX e LXX revelam as propriedades da matéria como extensão, 

mobilidade e impenetrabilidade; 

 As Cartas entre LXXI a LXXV discutem movimento, inércia e forças; 

 A Carta LXXIX trata especificamente de força. 

 

Em seus procedimentos metodológicos, a pesquisa foi iniciada com a tradução para a 

língua portuguesa da obra Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique 
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et de philosophie, com o intuito de selecionar as cartas de acordo com suas temáticas e 

possível potencial pedagógico, para posteriormente associá-las aos eixos temáticos 

norteadores dos PCN de matemática, a saber: 

1. Números e operações; 

2. Espaço e forma; 

3. Grandezas e medidas; 

4. Tratamento da informação. 

Ainda de acordo com os PCN, que pressupõe a conexão dialogal entre a Matemática e 

os temas transversais, a natureza multidisciplinar dos conteúdos abordados nas cartas aponta 

para um exercício entre a referida obra de Euler e as orientações didáticas para a matemática 

escolar, visto que são contemplados de forma conjunta temas como a ética, a filosofia, a 

física, as ciências naturais, a astronomia entre outros. 

Soma-se à triagem das cartas, a indicação de atividades que auxiliem o ensino de 

matemática repousada nos exemplares defendidos por diversos autores como Mendes (2009) e 

Miguel e Mendes(2010), que recomendam uso da História da Matemática como elemento 

enriquecedor e desencadeador de situações problemáticas, contextualizadas historicamente 

para ensino desta disciplina. 

Os contributos de Paulo Freire também corroboram para as averiguações pedagógicas 

das atividades propostas, a partir de sua visão educacional dimensionada num espaço 

coloquial e afetivo, onde sua obra se encurva e, reencontra-se o essencial da educação 

freireana que é o diálogo, de tal modo que o leitor ou a leitora possam ir percebendo essa 

possibilidade dialógica como uma abertura à dúvida e à crítica, que compartilha e provoca os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Encerro esta carta com a intenção de ter esclarecido a parte inicial da tese. Com a 

esperança de que os senhores tenham apreciado a exposição deste assunto, convido-os a 

seguir com a leitura das próximas cartas, nas quais adentro sobre o uso dos diários na 

pesquisa. 

Os diários de pesquisa são por si só um assunto estimulante que tem sua origem no 

início do século XIX. Percebo neste momento, a necessidade de abordar em uma 

correspondência específica a temática sobre este tipo de diário utilizado como suporte 

metodológico de um estudo científico. Para tanto, terei a honra de aprofundar e explicitar 

minha escolha na próxima correspondência. 
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CARTA III: DIÁRIO DE PESQUISA 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

“São as paixões que desenvolvem o talento da escrita” 

Lacroix 

 

Os senhores e as senhoras acabam de interromper minha linha de pensamento de 

forma bastante aprazível... 

Lacroix (2013) foi muito feliz com sua frase, principalmente se a mesma for reportada 

para o âmbito da escrita de um diário. Escrever um diário isento de sentimentos, entre os 

quais a paixão, é uma tarefa humanamente improvável. 

Pois bem, agradeço a oportunidade de retornar ao tema sobre metodologia da pesquisa, 

esclarecendo um pouco mais sobre os usos e características dos diários de pesquisa. Neste 

sentido, Remi Hess (2006) me ajudou a escolher o diário de pesquisa como aporte 

metodológico. Descobri por meio deste autor que os diários, assim como as cartas são 

registros pessoais redigidos no tempo presente, que aceitam a “espontaneidade e 

eventualmente a força dos sentimentos, a parcialidade de um julgamento, enfim, a falta de 

distanciamento.” (HESS, 2006, p.91). Entretanto, os diários são, a priori, escritos para si, 

enquanto que as cartas possuem um destinatário direcionado e identificado. 

Verifico que apesar de almejar detalhar com riqueza de detalhes todos os passos da 

metodologia da pesquisa, constato que, assim como o diário é uma escrita fragmentada com 

redação limitada do vivido (HESS, 2006), a metodologia também o seja. Exploram-se várias 

etapas da jornada investigatória, contudo sem esmiuçá-la completamente. Vejo isto até com 

certo pesar, pois um trabalho metodológico torna-se interessante quando se pode vivenciá-lo 

em suas inúmeras dimensões. 

Hess (2006) ressalta que escrever diários pessoais é uma prática muito antiga que 

remonta há 4 ou 5 séculos. Quanto aos diários de pesquisa, o autor exemplifica seu uso por 

meio de estudiosos que difundiram a prática em períodos distintos da história. Ilustra a 

informação com o exemplo de Marc-Antonie Jullien, o pioneiro desse tipo de registro, que 

lança em 1808 seu livro Ensaio sobre o método..., no qual convida os jovens a se formar 

escrevendo três diários distintos: Um sobre o corpo e sua saúde, outro sobre a alma e um 

terceiro dedicado ao intelecto, onde devem ser anotadas suas conquistas científicas para que 

esses apontamentos de conhecimentos tornem-se saberes futuros. 
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Nesse registro, escrever um diário é um meio de construir sua identidade como 

pesquisador. A cada tema explorado pode corresponder uma caderneta de anotações, 

um diário. O diário dos momentos é então uma maneira de preservar a memória de 

suas descobertas, mas também de suas ideias, de suas reflexões do dia a dia. (HESS, 

2006, p. 89) 

 

John Locke (1632 – 1704) escreveu o livro Tratado sobre o entendimento humano em 

1714, e nele mostra que os diários de pesquisa podem ser usados como compêndios de 

meditações filosóficas diárias. No século XX, a prática de utilizar os diários de pesquisa como 

espaço de trabalho filosófico se repete com Maine de Biran. (HESS, 2006) 

O educador, médico e escritor polonês Janusz Korczak (1775 – 1848) contribuiu com 

suas pesquisas para o que hoje é conhecida como educação especial, em seu Momentos 

pedagógicos propõem uma clínica de educação por meio da confecção de diários, que 

ultrapasse “o estágio de diário do colegial, escondido dos olhos dos pais embaixo do colchão” 

(HESS, 2006, p. 91) defende a ideia de que os diários devam apresentar-se em forma de 

crônicas que possam ser lidas e discutidas em seminários e grupos de estudos por seus pares. 

Hess (2006) ainda discorre sobre outras características significativas dos diários para a 

pesquisa. Entre elas, posso escrever sobre a transversalidade, a qual permite que os diários 

percorram todas as etapas da pesquisa e, a acumulação que contribui para o registro de 

informações construídas e o acesso a dados coletados durante a pesquisa. Este acesso a 

informações importantes sejam científicas ou históricas, garantem que os diários podem ser 

instrumentos respeitáveis de pesquisa. 

A duração de um diário não é um aspecto determinado no início de sua escrita. O que 

lhe confere uma data de validade é sua intensidade, ou seja, o contexto no qual esteja inserido, 

como uma viagem, ou uma pesquisa de doutorado. 

Por fim, seguirei os direcionamentos de Marc-Antoine Jullien, que no seu método de 

1808, ressalta a importância da releitura dos diários por uma pessoa distanciada e de 

constantes balanços sobre o que está sendo escrito. 

Diante disso, despeço-me, sem desconsiderar a hipótese de retornar esta temática se 

necessário for em alguma futura missiva. 
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CORRESPONDÊNCIAS II 

TRAGO NOTÍCIAS DE LEONHARD EULER 

 

Este bloco de correspondências desenvolve-se a partir da notícia que informa sobre o 

falecimento de Euler. Em seguida procura sincronizar os dois aspectos da vida do matemático 

(vida e obra), com o intuito de relacionar a trajetória dos momentos mais significativos da 

vida do matemático com sua produção científico-cultural. 
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CARTA IV: NOTA DE FALECIMENTO 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezados Senhores, Prezadas Senhoras. 

 

Minhas lágrimas vão se mesclar com as suas, e as memórias da bondade que ele 

fez para mim em particular jamais serão apagadas de minha memória. 

Niklaus Fuss 

 

Divinos anjos saúdo-os no céu de São Petersburgo! 

Com a certeza de que esta é a amargura mais funesta imposta à vida humana, é com 

imenso pesar e o coração revestido do mais pesado luto que lhes comunico sobre a infausta 

notícia do falecimento Leonhard Euler (* 1707 -† 1783), vítima de hemorragia cerebral em. O 

fato ocorreu na Rússia, onde passou os anos finais de sua vida sob a proteção de Catarina, a 

Grande. 

Ao relembrar seus últimos anos, é certo que há algum tempo Euler encontrava-se com 

a saúde debilitada. Havia passado por uma cirurgia de cataratas, o que lhe restitui a visão 

durante um breve período de tempo. Pensando no futuro, tentou preparar-se para a cegueira 

treinando escrever com giz numa ardósia ou ditando para algum dos seus filhos. Em 1771 

perdera totalmente a visão. Neste mesmo período, ficara sem todos os seus bens à exceção dos 

manuscritos de Matemática, em virtude de um incêndio na sua residência. Após dois anos, 

enviuvara. 

 

Figura 07: Leonhard Euler 

 

 

 

Fonte: www.eulerarchive.com 
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Euler tivera a vida marcada por sua genialidade e vanguardismo. Fato que impressiona 

na sua trajetória é que mesmo depois de tantas atribulações ele continuou com seus projetos, e 

quase a metade de toda a sua produção científica foi concluída após esses incidentes. Produziu 

mais de 400 obras complementares e, até o ano de 1783, sua produção era composta 8665 

trabalhos. 

                                                             
5A totalidade das obras de Euler encontram-se catalogadas no Índice de Eneström produzido pelo historiador 

matemático Gustav Eneström (1856 – 1923) e disponibilizadas no site 

http://www.math.dartmouth.edu/~euler/index/enestrom.html. (D’AMBROSIO, 2009) 

Fonte: Felmann, 2007, p. 117 

Figura 08: Residência de Euler em São Petersburgo entre 1766 a 1783 

Fonte: www.panoramabomjardinense.com.br 

Figura 09: Leonhard Euler (1707-1783) 

http://www.math.dartmouth.edu/~euler/index/enestrom.html
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Naturalmente que por está impossibilitado de realizar determinadas tarefas Euler 

contara com a ajuda valorosa de dois de seus filhos, Johann Albrecht Euler, que seguia seus 

passos e, Christoph Euler, que estava na carreira militar. Não se pode deixar de mencionar 

também dois membros da Academia, Anders Johan Lexell (1740 – 1784) e o jovem 

matemático Nikolaus Fuss, esposo de uma de suas netas. 

Apesar da importância científica de Euler ser estendida a toda Europa, com 

participações em várias academias de diferentes países (Académie Royale des Sciences de 

Paris, Royal Society of London e Società Scientifica Privata Torinese), sua história de vida 

pode ser concentrada em três núcleos, a saber: a infância e adolescência nos primeiros vinte 

anos em Basel na Suíça (1707-1727), duas fases em São Peterburgo na Rússia; a juventude 

(1727-1741) e o retorno até seus últimos dias (1766-1783), além do período em Berlim na 

Prússia (1741-1766). D’Ambrosio (2009) esclarece que a instabilidade de Euler nos centros 

urbanos e academias estava relacionada ao irrequieto momento político europeu, a medida 

que as nacionalidades começavam a formar seus territórios. 

Uma síntese sobre a grandeza dos trabalhos de Euler para o século XVIII e da 

importância do seu legado para o progresso de vários ramos da ciência é traduzida com muita 

propriedade pelas palavras de Guilherme de La Penha (1983, p. 1) 

 

Euler exibiu cada uma das qualidades exaltadas por um matemático. Absorveu e 

expandiu todos os ramos que eram cultivados em seu tempo; trouxe de volta à vida 

assuntos antigos e negligenciados e traçou novos cursos de pensamento que vieram a 
florescer em séculos posteriores. Resolveu muitos problemas especiais famosos; 

combinou e relacionou teorias anteriormente distanciadas; criou novos conceitos; 

mais que qualquer outro homem, organizou disciplinas inteiras de uma forma tão 

clara e simples que por séculos elas eram ensinadas à sua maneira, como algumas 

ainda o são até hoje.  

 

A influência da vida intelectual de Euler transpassou o século XVIII e permanece até a 

atualidade com suas contribuições de forma indelével na matemática, física e engenharias. Em 

consequência a consistência, extensão e profundidade das atividades acadêmico-científicas do 

matemático, seguirei com as próximas epistolas pormenorizando a temática tratada neste 

correio. 
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CARTA V: INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM BASEL 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Em acatamento ao anunciado na correspondência anterior, avanço esclarecendo 

aspectos relativos à vida e obra de Euler nos vinte primeiros anos iniciais (1707 – 1727) de 

sua trajetória em Basel, Suíça. 

Leonhard Paul Euler nasceu na cidade de Basel, norte da Suíça, fronteira entre a 

França e Alemanha, em 15 de abril de 1707. Filho primogênito de Paulus Euler, um pastor 

protestante calvinista de modestos recursos e de Marguaretha Brucker, filha de pastor. Tivera 

duas irmãs mais novas, Anna Maria e Maria Magdalena. 

Logo após seu nascimento, sua família mudou-se para a cidade de Riehen, também na 

Suíça, onde passou a maior parte da sua infância. 

 

 

 

 

. 

Fonte: FELLMANN, 2007 

Fonte: Série História em revista 

Figura 10: Basel no ano de 1761. Perspectiva da ponte sobre o Rio Reno em 

Basileia Gravura por W. Herrliberger após um desenho por Büchel. 
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Figura 11: Mapa político da Suíça no século XVIII 

 

O Ginásio de Basel foi a primeira escola de Euler, instituição que não continha 

matemática em seu desenho curricular. Por este motivo as primeiras noções da disciplinas 

foram ministradas pelo seu pai e primeiro instrutor. Passou a estudar sozinho diversos textos e 

a tomar lições particulares em casa. Embora, seu pai o tenha instruído primeiramente, 

desconsiderou sua extraordinária inclinação matemática e determinou que o filho estudasse 

filosofia e seguir a mesma carreira religiosa. (LA PENHA, 1983, p. 2). 

Paulus Euler era amigo da família Bernoulli, e tivera Jakob Bernoulli (1655 – 1705) 

como seu ex-professor. Posteriormente, seu irmão Johann I Bernoulli (1667 – 1748), um dos 

matemáticos mais importantes da Europa, tornara-se tutor de Euler. 

A instrução formal de Euler avançou com a chegada de sua adolescência, quando 

retornara à sua cidade natal para morar com a avó e estudar, preparando-se para o curso de 

teologia da universidade local. Aos 13 anos de idade matriculou-se na Universidade de Basel 

e, desde então, tornara-se o discípulo favorito de Johann I Bernoulli que rapidamente 

descobriu o seu talento para a matemática e passou a instruí-lo juntamente com seu filho 

Daniel I Bernoulli (1700-1782). 

 

 

 

Fonte: Série História em revista 
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Neste período, o jovem estudava teologia, grego e hebreu, seguindo as orientações de 

pai para se tornar um futuro pastor. Embora muito religioso não se entusiasmou com os 

estudos teológicos. Assim, Johann Bernoulli resolveu intervir e convenceu Paul Euler de que 

o seu filho estava destinado a ser um grande matemático. Em 1723, aos 16 anos, recebera o 

grau de mestre, com uma tese comparando as filosofias de Descartes e de Newton. 

(D’AMBROSIO, 2008). 

 

Com 19 anos, ainda estudante de Johann, apresentou como tese para a cátedra de 

física uma memória denominada Dissertação Física sobre o Som. Embora não 

obtivesse a cátedra, esse curto e claro panfleto tornou-se imediatamente um clássico 

e serviu de guia para a pesquisa em acústica pelo restante do século. Ele próprio 

contribuiu mais para a Acústica Teórica, como a conhecemos hoje, que qualquer 

outro homem em qualquer tempo. (LA PENHA, 1983, p. 2) 

 

Com este trabalho sobre o som Euler concorrera a uma cadeira de física na 

Universidade de Basiléia. O estudo foi bem recebido, mas Euler não chegou a ser contratado 

como professor, provavelmente por ter apenas 19 anos, o que o levaria, posteriormente a 

emigrar para a Rússia. Calinger (1995) sugere esta decisão contribuiu para que o jovem 

matemático deixasse sua pequena república para trabalhar em um espaço mais propício para 

suas pesquisas e conviver com um selecionado grupo de físico-matemáticos da época. 

Euler recebeu menção honrosa por sua participação em um concurso promovido pela 

Academia de Ciência de Paris, com o trabalho sobre o melhor posicionamento de mastros de 

um navio intitulado de Meditationes super problemate náutico (Reflexões sobre um problema 

náutico. O primeiro lugar foi atribuído a Pierre Bouguer, participante de uma expedição à 

Fonte: Felmann, 2007. 

Figura 12: Árvore genealógica da família de matemáticos Bernoulli 
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América do Sul, que ficaria conhecido mais tarde como “o pai da arquitetura naval”. Naquele 

período, os prêmios como o da Academia francesa, constituíam a principal honraria científica 

do século e representavam uma quantia monetária substancial. “Dentre os agraciados, Johann 

Bernoulli ganhou duas vezes, seu filho Daniel Bernoulli recebeu-o dez vezes e Euler 

conquistou-o doze vezes, correspondendo um prêmio por cada quatro anos de sua vida como 

matemático (CHAQUIAM, 2012, p. 212). 

Em 1727, após o falecimento de Pedro I, Czar de todas as Rússias (1672 – 1725) 

Catarina I (1684 – 1727), sua viúva ascendera ao poder, permanecendo por apenas dois anos. 

Daniel e Niklaus II Bernoulli (1695 – 1726), então integrantes da academia russa, 

sugestionaram a czarina o nome de Euler para assumir o posto de “estudante de Fisiologia” 

(associado) na Academia de Ciências de São Petersburgo (LA PENHA, 1983, p. 3). Como 

não fora selecionado para a cadeira de física da Universidade de Basel, aceitou o convite, 

mudando-se para a Rússia, onde estreitou contatos com outros cientistas como o analista e 

geômetra Jakob Hermann (1678 – 1733), o amigo próximo Daniel Bernoulli com quem tinha 

interesses em comum no campo da matemática aplicada, Christian Goldbach (1690 – 1764) 

com quem discutiu diversos problemas de análise e teoria dos números, o astrônomo e 

geógrafo Joseph-Nicolas Delisle (1688 – 1768), entre muitos outros (FIOLHAIS, 2008). 

Sob a proteção do iminente império russo passo a expor na próxima epístola detalhes 

sobre a primeira passagem de Euler por estas terras. 

 

 

CARTA VI: SÃO PETERSBURGO RECEBEU EULER 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Como houvera informado a Vossa Senhoria, na Suíça do século XVIII não havia 

muitas oportunidades para matemáticos em início de carreira, diferentemente da Rússia que 

respirava ares de um florescer intelectual devido à recente criação do czar Pedro, o Grande da 

“Academia de Ciências e Artes Curiosas”. A viúva Catarina I dá prosseguimento à formação 

da academia e, contrata matemáticos de toda a Europa, entre eles os irmãos Daniel e Niklaus 

Bernoulli, os quais indicaram à soberana o nome de Euler que acabara sendo contratado para 

ocupar a cadeira de Fisiologia. 
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A distância percorrida entre os dois países foi alcançada por uma longa viagem em que 

Euler dedicou-se intensamente aos estudos para poder assumir sua nova função. No decorrer 

do trajeto, o matemático fez uma parada em Marburgo, local em que encontrou Chistian 

Wolff (1679 – 1754), influente personalidade por ser alvo central de disputas teóricas entre 

Newton e Leibniz6 e assessor do czar no projeto de construção da Academia de São 

Petersburgo. D’Ambrosio (2009) cita que “Numa carta de 20 de abril de 1727, Wolff escreveu 

a Euler dizendo que ele estava viajando para o paraíso dos acadêmicos. A frase Sie reisen jetzt 

in das Paradies der Gelehrten ficou célebre”. Contudo, sua chegada e posterior contratação 

acabam sendo tumultuadas pelos funerais de Catarina I. 

A Academia de São Petersburgo foi desenvolvida com a finalidade de elevar a 

qualidade da educação no país e preencher a lacuna existente no campo das ciências quando 

comparado ao nível da Europa Ocidental. Para tanto, ficou determinado que para alcançar tais 

objetivos dever-se-ia incentivar o intercâmbio com estudiosos de outros países europeus. 

 

                                                             
6A disputa entre Newton e Leibniz sobre a primazia na criação do cálculo infinitesimal foi seguida por uma 

polêmica sobre o lugar de Deus do mundo (havia enorme diferença entre o Deus diligente de Newton, que vinha 

a intervir amiúde no mundo para efetuar algumas correções, e o Deus preguiçoso de Leibniz, que descansava 

para sempre depois de ter feito o trabalho inicial de criação!). Essas disputas impediram que tivesse ocorrido 

antes uma síntese entre as duas formas de cálculo que, no fundo, eram confluentes. (FIOLHAIS, 2009, p.5) 

Fonte: Fiolhais, 2009 

Figura 13: Pintura de Catarina I 
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Todavia, os novos dirigentes responsáveis pela academia russa não eram favoráveis à 

contratação de estrangeiros e à continuidade do processo de modernização, acirrando-se com 

isso conflitos entre os europeus e as divergências de correntes teóricas (Newton Descartes e 

Leibniz). Euler tornou-se professor de Física na Academia em 1730. 

O panorama emergente dessa outra configuração política brindou Euler com a 

transferência para a seção de Matemática, onde efetivou-se professor em 1733, cargo deixado 

pelo retorno dos irmãos Bernoulli à Suíça. D’Ambrosio (2009, p. 20) discorre sobre assunto, 

revelando a opinião de Euler: 

 

Não foi surpresa, pois Euler tinha consciência de seu valor como matemático. De 
fato, em 1730, numa carta a Laurentius Blumentrost (1692-1755), então presidente 

da Academia de Ciências da Rússia, disse “na Europa há apenas poucos tão 

avançados em matemática e física quanto eu”.  

 

Durante sua estadia no país, o matemático compartilhou com seu amigo Daniel 

Bernoulli a moradia e diversos trabalhos. Habituou-se tanto a vida em São Petersburgo que se 

propôs a dominar a língua russa, além do que aceitou nos primeiros anos de sua chegada um 

trabalho adicional de médico-tenente na Marinha Russa de 1727 a 1730. 

A nomeação como professor em 1730, trouxe-lhe além da melhoria financeira, o 

matrimônio em 1734 com sua conterrânea Katharina Gsell (1707 – 1773), filha de um pintor. 

O casal comprou uma casa perto do Rio neva e tiveram 13 filhos, dois quais apenas cinco 

sobreviveram à sua infância. “Seus descendentes na Rússia foram tornados nobres e embora 

seus filhos Johann Albrecht (1734 – 1800), Carl (1740 – 1790) e Christophe (1743 – 1808) 

não conseguissem real destaque em ciências, um seu descendente em 14º grau recebeu em 

1929 o Prêmio Nobel de Química”. (LA PENHA, 1983, p. 3). 

Katherine falecera em 1773. Em seguida, Euler casou-se com Salome Abigail Gsell 

(1723–1794) uma meia-irmã de sua esposa, sem entretanto terem mais filhos.  

Euler afirmara que muitas de suas maiores descobertas matemáticas aconteceram em 

momentos que estava segurando um de seus filhos nos braços, enquanto as outras crianças 

brincavam ao seu redor. São desse período seus relevantes trabalhos sobre ciência naval. 
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O enfoque da produção científica de Euler após 1730 foi a cartografia, o magnetismo, 

os motores a combustão, as máquinas e a construção naval. Suas pesquisas na área da 

matemática centravam-se na teoria de números, nas análises no infinito, nas equações 

diferenciais, no cálculo de variações e, na mecânica racional.  

A partir de 1735 o matemático consolidou sua carreira, alcançando notoriedade em 

todo o mundo. Um destes trabalhos foi o desenvolvimento de um método analítico para 

resolver o conhecido Problema de Basel sobre a soma da série infinita dos inversos dos 

quadrados. A solução deste problema era um desafio para matemáticos de todo o globo e, 

particularmente Johann Bernoulli dedicara décadas de seus estudos na busca de uma solução, 

sem, no entanto, lograr êxito. Outro destaque da sua vida científica foi a conquista por duas 

vezes do Grande Prémio da Academia de Paris em 1738 e 1740. Nas duas oportunidades, 

Euler dividiu o primeiro prêmio com outros matemáticos. 

 

 

Sua permanência na Rússia foi um período de grande produtividade. Dentre os 

inúmeros trabalhos que publicou, destacam-se: em 1736, um tratado de mecânica 
analítica, em 2 volumes, Mechanica sive motus scientia analytice exposita; em 

1738-40, uma Introdução à Arte da Aritmética para Uso nas Escolas Elementares 

Afiliadas à Academia Imperial de São Petersburgo, em 2 volumes; em 1739, uma 

Teoria da Música, Tentamen novae theoriae musicae. (D’AMBROSIO, 2009, p. 22) 

 

 

Fonte: Revista História em série 

Figura 14: Pintura da Academia de Ciências de São Petersburgo ao lado direito do Rio Neva século XVIII 
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A escrita de obras em latim era em decorrência do nacionalismo acentuado que 

povoava a Rússia no século XVIII. A opção por línguas consideradas “neutras” como o latim 

deveriam ser utilizadas conhecidas por serem do domínio de toda a intelectualidade da época. 

 

Figura 16: Frontispício dos livros, Introductio in analysin infinitorum, e Institutiones calculi differentialis 

respectivavemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.syllogismos.it 

Fonte: www.openlibrary.org 

Figura 15: Frontispício dos livros Mechanica sive motus scientia analytice exposita e 

Tentamen novae theoriae musicae, respectivavemente 
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O reconhecimento dos trabalhos de Euler abriram-lhe as portas de Berlim por meio de 

um convite de Frederico II para trabalhar na Academia de Ciências da Prússia. Inicialmente, 

declinou ao convite por preferir permanecer em São Petersburgo. Entretanto, o momento 

político na Rússia era desfavorável devido à disputa pela sucessão do trono após a morte de 

Catarina I. Desse modo, em 1741, partiu para viver em Berlim com sua família, onde vivera 

por 25 anos e produzira mais de 380 publicações, entre elas as duas que lhe promoveriam 

mais reconhecimento, em 1748, Introductio in analysin infinitorum, e Institutiones calculi 

differentialis de 1755. 

Ainda tenho muito que dizer sobre esse assunto, por isso acho conveniente expô-lo a 

Vossa Senhoria no próximo correio. 

 

 

CARTA VII: UM QUARTO DE SÉCULO EM BERLIM 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Vossa Senhoria acaba de constatar o quanto o momento político da Europa no século 

XVIII influenciara as decisões e produções da vida acadêmica de Euler. 

Pois bem, o contexto no qual Euler é inserido na sua chegada à Berlim é o de que o rei 

Frederico II ascendera ao trono prussiano a cerca de um ano atrás. A Sociedade de Cientistas 

Berlim-Brandenburgo, fundada em 1700 tivera Leibniz na sua presidência. Frederico II decide 

modernizá-la inspirado no modelo da Academia de Ciências de Paris. Para tanto, convidou 

cientistas renomados para compor o quadro de remodelação, entre estes Pierre-Louis Moreau 

de Maupertuis (1698–1759), que tornara-se o primeiro presidente da Académie Royale des 

Sciences et Belles Lettres (Real Academia de Ciências e Belas Letras), inaugurada 

oficialmente em 1744 e Euler, como diretor da seção de matemática. O monarca solicitou à 

Euler que suas pesquisas se concentrassem em atividades técnicas, direcionadas à área militar 

e bélica. 
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Imagem 17: Academia de Berlim em 1752. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euler integrou-se às funções da nova academia intensamente, com a supervisão do 

observatório e o jardim botânico, selecionando recursos humanos, e a gerência de vários 

aspectos financeiros. Fez parte do comitê da Academia e assumiu ainda a coordenação da 

publicação de mapas geográficos, uma fonte de recursos para a Academia, e a publicação de 

trabalhos científicos, aumentando consideravelmente sua própria produção científica com 

livros bastante populares na Europa. 

 

Ainda em 1744, foi publicado Theoria motuum planetarum et cometarum (Teoria do 

Movimento de Planetas e Cometas); em 1745, Neue Grundsätze der Artillerie 

(Novos Princípios de Artilharia) e, nesse mesmo ano, escreveu Anleitung zur 

Naturlehre (Introdução às Ciências Naturais) que só viria a ser publicado 

postumamente em 1862 em 1748 o Introductio in analysin infinitorum (Introdução à 

Análise dos Infinitos), e Reflexions sur l’Espace et le TemÂV_ _VLF_ (Reflexões 
sobre o Espaço e o Tempo); em 1749, a Scientia navalis (Ciência Naval, que havia 

sido terminada em São Petersburgo, em 1738); em 1753, a Theoria motus lunae 

(Teoria do Movimento da Lua); em 1755, o Institutiones calculi differentialis cum 

eius usu in analysi finitorum ac doctrina serierum vol 1, (Fundamentos do Cálculo 

Diferencial com Aplicações à Análise Finita e às Séries, volume 1). 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 23) 

 

A produção de Euler envolvia livros sobre cálculo de variações e órbitas dos planetas, 

artilharia e balística, construção naval e navegação, sobre o movimento da Lua, cálculo 

diferencial e a obra referência desta pesquisa Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers 

sujets de physique et de philosophie. 

 

Numa carta a seu amigo Christian Goldbach, ... Euler dizia-se feliz e realizado, pois 

podia fazer exatamente o que queria em sua pesquisa. Estava orgulhoso pelo fato de 

o rei endereçar suas cartas À mon Professeur Euler. Curiosa a saudação em francês, 

pois Frederico II, Euler e Goldbach tinham todos o alemão como língua materna. 

(D’AMBROSIO, 2009, p. 22) 

Fonte: Felmann, 2007, p.86 
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Euler cultivou seus contatos em São Petersburgo, trocando correspondências com 

Christian Goldbach, sobre assuntos matemáticos. Além disso, permaneceu recebendo seus 

proventos do governo russo, com qual adquiria livros e instrumentos para a Academia de São 

Petersburgo, instituição em que continuou a apresentar vários artigos e a instruir jovens com a 

produção de livros-textos para as escolas russas. 

 
Figura 18: Fragmento de uma correspondencia entre Euler e Goldbach 1729 1763 

 
Fonte: Euler, 1763 

Figura 19: Fragmento de carta de Jean Bernoulli a Euler 1728 a 1746 
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Sua facilidade com diversas línguas facilitava as costumeiras viagens a trabalho e 

garantiam uma diversidade em suas obras com publicações na sua língua materna (alemão), 

em latim, e francês. 

 

Fonte: Felmann, 2007 

 

As importantes contribuições de Euler para a Academia de Berlim e 

consequentemente sua consolidação como uma instituição de prestígio no continente europeu 

não foram suficientes para sustentar a permanência do matemático no país. Maupertius teve 

seus princípios diretamente confrontados pelo filósofo francês Voltaire (1694 – 1778), amigo 

pessoal de Frederico II. Euler possuía afinidades filosóficas com Maupertius. D’Ambrosio 

(2009) especula que talvez essa aproximação tenha comprometido as relações entre Euler e 

Frederico II.  

Um exemplo da animosidade que passou a rondar a Academia foi a disputa na corte 

entre Voltaire e Euler sobre a existência de Deus que ganhou bastante repercussão, depois que 

Voltaire argumentou a favor da inexistência de Deus e, portanto, da trivialidade da fé religiosa 

de Euler, que escreveu uma equação num quadro e declarou “e, portanto, segue-se que Deus 

existe” (FIOLHAIS, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Gravura de 1780 da Avenida Unter den Linden da Berlim do 

século XVIII capital da Prússia. 
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Figura 21: Jean Le Rond D’Alembert e Pierre-Louis Moreau Maupertius, respectivamente. 

 

 

Outro fato que contribuiu para a saída de Euler de Berlim foi que após a morte de 

Maupertius, ele esperava assumir a direção da Academia, uma vez que já desempenhava essa 

função na sua ausência. Entretanto, Frederico II ofereceu o cargo para d'Alembert (1717 – 

1783), desafeto científico de Euler que recusou o convite para morar em Berlim. No entanto 

as interferências do rei no funcionamento da Academia não cessavam, aumentando o conflito 

de interesses e a disputa por espaços, fatos que contribuíram para Euler decidisse atender ao 

chamado da imperatriz Catarina II, a Grande (1729-1796) para voltar a São Petersburgo em. 

Fonte: Felmann, 2007, p.107 
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CARTA VIII: O RETORNO À RÚSSIA 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Figura 22: Catharina II, a Grande. 

  

 

 

Vossa Senhoria deve lembrar-se que Euler era avesso às atividades sociais da corte, 

mantinha-se distante de Frederico II e, inevitavelmente não brilhava na corte como os outros 

cientistas e filósofos que frequentavam o palácio imperial, a exemplo de Voltaire. 

Segundo o Éloge, de Condorcet, a Rússia não considerava Euler como um cidadão 

estrangeiro mesmo na época em que ele morou em Berlim e como prova disso é que o 

governo russo mantivera parte dos rendimentos de Euler durante tal o período. 

A imperatriz Catarina II, a Grande, acende ao trono russo em 1762. Logo, dedicou-se a 

restabelecer o elevado padrão da Academia da Rússia. Lança um convite de retorno a Euler 

com vários privilégios, incluindo altos salários, auxílio moradia e cargos para seus filhos. 

Em 1766, Euler voltou para a Rússia com muitas honrarias e prosseguiu seu árduo 

trabalho científico, sem diminuir a intensidade de sua produção. Logo em 1768 lança o livro 

Institutiones Calculo Integralis (Fundamentos do Cálculo Integral). 

O comprometimento com uma visão devido à experiências realizadas no campo da 

Óptica, não interferiu sua rotina de trabalho. Pelo contrário, passou a defender a teoria 

Fonte: Felmann, 2007, p. 116 
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ondulatória da luz, de autoria do holandês Christiaan Huygens (1629-1695). Ao perder 

totalmente sua visão, Euler considerava-se privilegiado por não ter maiores distrações. Em 

1772, publicou um livro sobre o movimento da lua intitulado de Theoria Motuum Lunae 

(Teoria do movimento da Lua). 

 

Figura 23: Frontispícios dos livros Institutiones Calculo Integralis e Theoria Motuum Lunae, respectivamente. 

 

Em 1771, a cidade de São Petersburgo foi tomada por um grande incêndio que atingiu a casa 

de Euler e, devido sua relutância em deixar a residência conseguiu salvar todos os seus 

manuscritos.  

Euler faleceu subitamente aos 77 anos em São Petersburgo. Neste momento havia sido 

contratado para escrever um tratado sobre hidromecânica em que o tratamento do assunto 

teria sido completamente reformulado. 

Recordo a Vossa Senhoria que o matemático e físico deixou como seu legado uma 

produção científica notável. Expôs muitas qualidades exaltadas para as funções que exercia. 

Absorveu e ampliou todos os segmentos que eram explorados em seu tempo. Fez emergir 

assuntos antigos e esquecidos e traçou novos parâmetros de pensamento que vieram a 

progredir em séculos posteriores, os quais foram ao longo dos anos reconhecidos, 

enriquecidos de detalhes, acrescentados de provas e de novas estruturas organizacionais ao 

conjunto da obra, recebendo formas mais coesas. 

 

 

Fonte: http://www.amazon.co.uk 
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CARTA IX: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE EULER 

Natal, verão de 2012. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

 Honrosamente confesso a Vossa Senhoria que premeditei coincidir o envio da última 

carta pertencente a este bloco de correspondências com o final da estação mais calorosa e 

iluminada do globo, para representar o fechamento de um ciclo em que escrevo sobre a vida e 

as obras de Leonhard Euler. 

Suas obras revelam contribuições significativas no âmbito da matemática entre os 

quais cálculos, gráficos, análises, terminologia e notação da matemática moderna, como a 

noção de uma função matemática. As temáticas trabalhadas na física focavam os campos da 

mecânica, dinâmica de fluidos, óptica e astronomia. Seus 866 livros e artigos representam 

aproximadamente um terço do corpo inteiro de pesquisa em matemática, teorias físicas, e 

engenharia mecânica publicadas entre os anos de 1726 e 1800.  

Fiolhais (2008, p. 7) sintetiza aspectos importantes da metodologia do trabalho 

utilizada por Euler: 

 

O método de Euler é o mais simples para a resolução de equações diferenciais 

ordinárias, mas está na base dos outros métodos que servem para tratar no 

computador equações daquele tipo. O cálculo variacional, por seu lado, é um 
capítulo da matemática estabelecido por Euler, que tem tido uma influência 

crescente na formulação das teorias físicas: não apenas a mecânica de Newton se 

pode deduzir de um princípio de ação mínima (as chamadas equações de Euler-

Lagrange, cuja dedução se faz a partir de um princípio variacional, são equivalentes 

às equações de Newton) como o mesmo se passa na generalidade dos outros ramos 

da física (modernamente, as teorias de campo resultam de um princípio de ação 

mínima). Finalmente, Euler inaugurou o tratamento do problema astronômico de três 

corpos, simplificando-o e descobrindo soluções particulares, estando por isso na 

base da moderna teoria dos sistemas dinâmicos (só no início do século XX o francês 

Henri Poincaré (1854-1912) haveria de ver que o caos “está escondido no céu”). 

 

Seu interesse em óptica aparece em 1746, quando o físico discutiu os méritos relativos 

das teorias de emissão e ondulatória da luz. Em 1770-1771, ele publicou suas pesquisas 

ópticas em três volumes sob o título Dioptrica. 

Na Física, reformulou a dinâmica Newtoniana e definiu a fundação da mecânica 

analítica, especialmente na sua Teoria dos Movimentos de Corpos Rígidos. Em parceria com 

o seu professor Johann Bernoulli, elaborou a mecânica contínua e realizou trabalhos com a 

teoria cinética de gases com o modelo molecular. Na companhia de Alexis Clairaut (1713-
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1765) estudou a teoria lunar. Fez ainda pesquisa fundamental em elasticidade, acústica, a 

teoria de onda de luz, e o hidromecânica de navios. 

Os problemas em física levaram Euler a estudar equações diferenciais. Seus trabalhos 

abrangeram equações lineares com coeficientes constantes, equações de segunda ordem com 

coeficientes variáveis, soluções de equações diferenciais em séries de potências, fatores 

integrantes, e muitos outros tópicos. Observando membranas vibrantes, chegou à equação de 

Basel, a qual ele resolveu introduzindo as funções de mesmo nome.  

Dentre suas obras destaco Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie, o livro sobre o cálculo integral e o importante Vollständige 

Anleitung zur Algebra (Introdução Completa à Álgebra, 2 volumes), publicado em 1770, que 

após os Elementos de Euclides é o livro de matemática mais impresso no mundo. 

O dimensionamento da variedade suas obras pode ser conferido pela produção da 

Academia de Ciências de São Petersburgo que continuou a publicar trabalhos novos de Euler 

até 50 anos depois da sua morte.  

 

Figura 24: Frontispício de Álgebra, São Petersburg 1770. 

 

 

Pela extensão e diversificação de seus trabalhos científicos, o nome de Euler aparece 

na literatura matemática associado a várias invenções, teoremas e fórmulas. Podem-se elencar 

sem ordem cronológica os seguintes exemplos: 

Fonte: Felmann, 2007, p.121 
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1. Fórmula de Euler do poliedro 

2. Problema das 07 pontes de Königsberg 

3. A “outra” fórmula de Euler 

4. Equação de Euler-Lagrange 

5. Equações de Euler da dinâmica dos fluidos 

6. Densidade dos números primos 

7. Função totiente de Euler 

8. Integrais de Euler: Funções gama e beta 

9. Equações de Euler da dinâmica dos corpos rígidos 

10. Problema da Basileia 

11. Funções geratrizes e números de partição 

12. Problema de 03 corpos de Euler 

13. Ângulos de Euler 

14. Constante de Euler-Mascheroni 

15. Quadrados de Euler 

16. A fórmula de Euler 

 

Figura 25: Frontispícios de Scientia Navalis e Artillerie 

 

Fonte: Felmann, 2007, p.46 
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Figura 26: Frontispícios de Dioptrica e Dissertatio Physica De Sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Medalha de Euler da Academia de Ciências de Moscou, cunhada em 1957. Foi ocasionalmente 

concedida a pesquisadores que prestaram serviços relevantes para pesquisas sobre Euler. 

 

Figura 28: Placa comemorativa em alusão ao jubileu de 500 anos da Universidade de Basel 

Fonte: Felmann, 2007, p. 137 

Fonte: Felmann, 2007, p.19 

Fonte: Felmann, 2007, p. 132 
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Abaixo, ordeno cronologicamente pelo ano de publicação os seus principais livros: 

 

 

1736 Mechanica (2 volumes) 

1738 Rechenkunst (volume 1) 

1740 Rechenkunst (volume 2) 

1739 Tentamen novae theoriae musicae (Teoria Musical) 

1744 Methodus inveniendi 

1745 Neue Grundsätze der Artillerie (Balística) 

1747 Rettung der göttlichen Offenbarung gegen die Einwürfe der Freygeister 

1748 Introduction in analysin infinitorum  

1749 Scientia navalis  

1753 Theoria motus lunae 

1755 Institutiones calculi differentialis 

1762 Construction lentium objectivarum 

1765 Theoria motus corporum 

1768 Lettres à une Princess d’Allemagne  

1768 Institutiones calculi integralis  

1769 Dioptrica 

1770 Vollständige Anleitung zur Algebra 

1772 Theoria motuum lunae 

1773 Théorie complette de la construction et de la manoeuvre des vaisseaux  

 

Encerro esta carta relembrando dois reconhecimentos entre tantos outros 

reconhecimentos recebidos pelo matemático e físico. Um encontra-se na cédula do franco-

suíço, antes do euro virar a moeda no continente e, em 2002 o asteroide Euler foi batizado em 

sua homenagem. Uma declaração é atribuída a Pierre-Simon Laplace (1749 — 1827) 

manifestada sobre Euler e sua influência sobre a matemática: 

- Leiam Euler, leiam Euler, ele é o mestre de todos nós. 

 

 

 

 

Quadro 01: Síntese cronológica das principais obras de 

Euler ordenadas de acordo com os anos de impressão 
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CORRESPONDÊNCIAS III 

CARTAS SOBRE AS LETTRES 

 

Este bloco de correspondências inicia-se com a origem das cartas a partir da 

necessidade do homem em se comunicar até a importâncias das epistolas no século XVIII. 

Aborda em seguida as opiniões, comentários e observações de estudiosos que analisaram a 

obra Lettres a une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique e de philosophie,  
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CARTA X: SOBRE AS PRIMEIRAS EPÍSTOLAS 

Natal, outono de 2013. 

 

Prezados Senhores, Prezadas Senhoras. 

 

Com os pensamentos voltados para a humanidade e seus primeiros passos com a 

grafia, esboço nesta epístola a temática sobre a necessidade do homem se comunicar desde 

tempos idos do primórdio da humanidade por meio de registros escritos, com a criação da 

escrita, passando pelo surgimento das cartas e, culminando com o tratamento destas cartas 

como fontes históricas de pesquisas, principalmente na área educacional. 

O tempo passou e dos rabiscos nas cavernas, evoluiu-se para a criação dos fonemas, 

das palavras e da escrita. Para a humanidade, a via de transmissão de conhecimentos sempre 

foi essencial para a vida na terra, garantindo avanços e desenvolvimento do próprio ser 

humano. 

A evolução histórica comprova que a necessidade de expressar-se por meio da 

linguagem falada ou escrita não se dirigia apenas à aptidão do homo sapiens (homem sábio), 

mas sim a uma necessidade real claramente manifesta que foi se tornando mais complexa e 

elaborada com a intensificação das relações sociais. 

Segundo pressupostos psicológicos e biológicos, as pessoas são movidas por 

necessidades universais ao longo suas vidas, independentes de seus lugares geográficos, como 

alimentar-se, abrigar-se, receber afeto, auto realizar-se, entre outras. Para Scharf (2013), essas 

necessidades essenciais são tão importantes e inerentes à natureza humana quão as 

necessidades universais, pois há comunicação ao respirar, na troca de oxigênio e gás 

carbônico com as plantas e ainda, assim como no coração ao realizar movimentos de sístole e 

diástole7, que possibilitam que o sangue circule pelo organismo, ou seja, estamos nos 

comunicando em tempo integral, o que torna o ato de comunicar-se como algo indispensável à 

sobrevivência da espécie. 

 

O ato de se comunicar – segundo os dicionários – está relacionado diretamente a 

duas palavras-chave: transmissão e contato. Em um mundo onde somos 

dependentes economicamente e socialmente, existe a necessidade de trocar, 

conectar e compartilhar as mais diversas experiências de vida com alguém. Sem 

a possibilidade de contato entre os grupos, a sociedade adoece e entra em 

                                                             
7Sístole é o movimento cardíaco que designa cada contração do músculo cardíaco (quando o coração bate) na 

qual o sangue é bombeado para fora do coração. Diástole nomeia o momento em que o músculo cardíaco relaxa 

e o coração se enche de sangue antes da próxima batida. (BARRETO, 2008) 
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colapso porque o ato da troca é fundamental para a continuidade da vida. 

(SCHARF, 2013 p. 73). 

 

Antes do surgimento da escrita, os primeiros indícios de relatos da vida humana foram 

encontrados em paredes de cavernas. Tratava-se de grafitos assinalados com objetos 

pontiagudos. Milênios depois, a descoberta de comunidades ágrafas permitiu a pesquisadores 

que cogitassem hipóteses mais elaboradas sobre a estrutura organizacional e o modo de vida 

das sociedades que desenvolveram a escrita. 

Pelo reconhecimento de sua importância, atribui-se ao surgimento da escrita o papel 

de linha divisória entre a pré-história e a história. Seu valor revela-se relevante para a história 

e para a conservação de registros de fatos por permiti o armazenamento e a propagação de 

informações entre indivíduos que vivenciaram a mesma época, por garantir o acesso às 

informações para gerações vindouras, além de ser um privilégio tê-la como elemento 

enriquecedor da linguagem. 

Apesar de no período Pré-histórico ainda não existir um tipo de escrita, pois não havia 

organização, nem mesmo padronização das representações gráficas, os desenhos feitos nas 

paredes das cavernas eram a forma usual de comunicação humana. Através deste tipo de 

representação, chamada de pintura rupestre, os homens trocavam mensagens, transmitiam 

ideias e compartilhavam seus desejos e necessidades. 

A preocupação dos homens em deixar registrado o modo como viviam, impulsionou 

a procura por formas de registros cada vez mais eficientes. Foi somente na antiga 

Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Por volta de 4000 a.C, os sumérios 

desenvolveram a escrita cuneiforme. Usavam placas de barro para cunhá-la. Muito do que 

sabemos hoje sobre este período da história, é devido às placas de argila com registros 

cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. 

Sabe-se que os documentos escritos não são a única fonte palpável de pesquisa 

histórica. Juntam-se aos papéis, as obras de arte, a arquitetura, os mapas, as manifestações 

folclóricas, os pratos típicos, até mesmo gestos e modos (LE GOFF, 2012) para unidos 

comporem o patrimônio cultural de uma sociedade. Entretanto, a escrita significou uma 

invenção extraordinária para os registros históricos sem precedentes até então. 

O advento da escrita, além de significar um incremento extraordinário nas relações 

humanas, ainda contribuiu para a produção de evidências de períodos históricos de extrema 

importância para historiadores, arqueólogos, antropólogos entre outros profissionais afins que 

obtiveram nos documentos escritos mais uma ramificação do patrimônio cultural para usá-lo 

como fonte de pesquisa. O fato nos mostra que apesar de ser atribuído com função principal 
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da escrita o registro de informações, não se pode deixar de mencionar sua relevância para a 

propagação dessas mesmas informações e a construção social de conhecimentos, 

possibilitando às gerações subsequentes melhores e maiores possibilidades de entendimento 

sobre suas origens e seus antepassados por meio das variações dos conjuntos documentais. 

Durante toda a história da humanidade e, principalmente no seu início, a escrita bem 

como a sua interpretação permaneceram limitadas à classe sacerdotal e à nobreza, por deterem 

o domínio social. Somente após a Idade Média é que a alfabetização difundiu-se 

vagarosamente entre as camadas mais expressivas da população. 

A escrita diversificou seu modo de apresentação, perpassando por uma tipologia 

textual complexa e acidentada. Desde os textos epistolares, os quais possuem um caráter mais 

introspectivo, de um público restrito e seleto, como é o caso das cartas, diários e solicitações, 

até os textos destinados a atingir o maior número possível de leitores, diversificando a 

clientela atingida, como os literários, jornalísticos, instrucionais, publicitários, humorísticos e 

de informações científicas. Kaufman e Rodrigues (1995). 

Concentrando-se o olhar nos escritos da história da humanidade, é possível dirigir a 

atenção a um gênero textual, com tradição de escrita secular, ao qual particularmente será 

dado um tratamento específico ao longo deste trabalho: As cartas.  

Escritas que se impuseram na história como documentos de evidências históricas, as 

cartas sempre atuaram como uma forma de comunicação ou conversação escrita entre pessoas 

ausentes, moldando-se com o passar dos anos, passaram por intensas modificações de ordem 

física, estrutural, logística e funcional. 

Desde as primeiras cartas escritas em tábuas de argila, surgidas na Babilônia e na 

Assíria no final do III milénio a.C., seguidas pelas cartas em terracota, passando pelas tábuas 

de madeira, os pergaminhos, os papiros no Egito e na Mesopotâmia, até chegarem na 

atualidade como endereços eletrônicos ou e-mails enviados por correio digital, as missivas 

cruzaram o tempo e foram moldando-se conforme as demandas de cada época e de cada 

sociedade. Estima-se que a 4000 anos a. C., na China, e a 2500 anos a. C., no Egito, já 

existiam redes de mensageiros composta por escravos ou homens livres que faziam circular 

diversas mensagens entre cidades e pessoas.  

Na Roma antiga, o imperador Augusto criou em todo o Império uma rede de correios 

estatal eficiente e regular. No decorrer da Idade Média, em Roma e na Grécia, os pergaminhos 

conquistaram importância significativa na correspondência escrita. Para evitar que as cartas se 

sujassem ou pudesse ser lidas por outrem, durante um longo trajeto, começou-se a envolvê-la 

numa folha, que hoje é representada pelo envelope. 
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Olhando para a história da humanidade, é visível que escrever cartas é uma 

tradição secular. Cartas foram escritas com diferentes propósitos, como o de 

informar grandes descobertas, declarar amor ou saudade, articular uma guerra, 

descrever lugares... Como exemplos, a Carta de Pero Vaz de Caminha8, o 

Manifesto Comunista (1848),9 a Carta da Terra10, a Carta do Chefe indígena 

(1854)11 e a Carta dos Sem Terra. (CAMINI, 2012, p. 6). 

 

Entre os séculos XV e XVIII, as correspondências se entrelaçam pelas vias culturais da 

Europa moderna, onde despontam divulgadores, produtores e descobridores de 

conhecimentos, ou seja, acadêmicos que posteriormente integrariam o segmento social 

reconhecido no século XIX como sendo dos intelectuais. Burke (2003) esclarece que estes 

estudiosos se autodenominavam como cidadãos da “República das Letras” (Republica 

Litteraria) com o intuito de desenvolverem relações de pertencimento à comunidades que 

transcendiam os limites territoriais de suas nacionalidades. 

 

Tratava-se essencialmente de uma comunidade imaginária, mas que desenvolvia 

costumes próprios, como a troca de cartas, livros e visitas para não mencionar 

modos ritualizados pelos quais os mais jovens demonstravam respeito pelos 

mais velhos, que podiam ajudar a lançar suas carreiras (BURKE, 2003, p 26). 

 

Muitas vezes denotando sentimentos, emoções ou relatando experiências, as cartas de 

amor ou amizade, censura ou conselhos, pedidos ou agradecimentos, de famílias ou de 

negócios constituíram-se em uma prática social recorrente entre povos de culturas e classes 

distintas. Pinsky e De Luca (2011) relembram que, a partir do século XVIII o hábito da 

correspondência difundiu-se na Europa e na América, pelo fato de que a alfabetização 

ampliou-se, o hábito da leitura difundiu-se, as práticas arquivísticas intensificaram-se e o ato 

de escrever cartas invadiu o universo feminino e deixou de ser cultivado preferencialmente 

pelos homens. Concomitantemente a todas estas mudanças de costumes que intensificaram as 

trocas de cartas, o envio e o recebimento de notícias pelas missivas tornou-se mais ágil e 

regular com a melhoria dos serviços postais impulsionadas por meios de transporte mais 

eficientes como o trem e o navio a vapor, além de que a profissão de carteiro adquiriu 

destaque social pela sua relevância de seus serviços prestados a sociedade da época. 

                                                             
8 A célebre carta foi escrita por Pero Vaz de Caminha em Porto Seguro, entre 26 de abril e 2 de maio de 1500. O 

escrivão só interrompeu seu trabalho no dia 29, quando ajudou o capitão-mor a reorganizar os suprimentos da 

frota. 
9 O Manifesto Comunista, escrito por Karl Heinrich Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895). 
10 A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (Comissão Bundtland) 

recomenda a criação de uma declaração universal sobre proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, na 

forma de uma “nova carta”, onde se estabelecerá os principais fundamentos do desenvolvimento sustentável. 
11 Carta do Chefe Seatle ou Seathl da Tribo Suwmish, ao Presidente dos Estados Unidos da América, em 1854. 
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Escrever cartas exige tempo, reflexão e disciplina, pois é uma forma de 

compartilhar vivências mais pessoais, íntimas e até mundanas. Escrevem-se e 

mandam-se cartas pelos mais variados motivos: conversar, seduzir, desabafar, 

agradecer, pedir, segregar, informar, registrar, vender, comprar, desculpar e 

desculpar-se, falar da vida, enfim! As cartas seguem um protocolo, obedecem a 

um outro ritmo de tempo: levam tempo para chegar, muitas vezes demoram 

para ser respondidas e, não raro, demoram para retornar... (BASTOS; CUNHA; 

MIGNOT, 2002, p. 05). 

 

O crescimento do gênero epistolar no século XVIII é assinalado pela ocupação do 

território educacional. Passaram a ser utilizadas na formação de jovens, pelo reconhecimento 

de seu papel como “arte formadora da existência” Malatian (2009). Esta nova dimensão 

atribuída ao texto epistolar é enfatizada por Pineau (1996) quando justifica que as 

correspondências neste século constituíam um espaço educacional por evidenciarem a 

interiorização de normas e valores. A atribuição escolar pode ser percebida em cartas de 

educadores como Luís Antonio Verney (1991) e Johann Heinrich Pestalozzi (2006), um dos 

precursores da Pedagogia Contemporânea. 

 

A arte de escrever cartas tornou-se objeto da educação formal nas escolas, 

porém a codificação do gênero epistolar é antiga. O grande modelo foram as 

cartas escritas por Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), que, por sua concisão, 

simplicidade e clareza, testemunharam de modo excepcional a vida pública e 

privada do filósofo, orador e político romano. Outro exemplo a ser lembrado são 

os manuais da arte epistolar editados em Portugal desde o século XVII 

(PINSKY e DE LUCA, 2011, p. 198). 

 

Atualmente, o ato de escrever cartas, endereçá-las e postá-las no correio já faz parte de 

um passado distante para a maioria da sociedade. A relação dual estabelecida por este hábito 

encontra-se comprometida: De um lado, pessoas que escreviam cartas portadoras de suas 

notícias e, de outro, as que recebiam e liam cartas vindas de longas distâncias geográficas. 

Entre os dois lados, o tempo normal de sua espera. O rompimento desta tradição significa 

além das mudanças na forma de comunicação, a perda de importantes registros históricos, 

uma vez que as cartas revelam para os historiadores um universo de escritos biográficos e 

autobiográficos, numa perspectiva de narrativa que contem “a revalorização do indivíduo, da 

vida privada e dos estudos sobre cultura” (PINSKY e DE LUCA, 2011, p. 195). 

Assim, o avanço da era digital e tecnológica revolucionou, agilizou e impulsionou 

novas maneiras de comunicação. Mensagens de texto via telefonia celular, chamadas com 

vídeo e e-mails são alguns exemplos de como uma parcela significativa da população já se 

comunica no século XXI. Apesar de todo o aparato tecnológico, ainda existi uma outra parte 
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da população, para quem a tecnologia ainda lhe é ignorada, inacessível e longe de ser 

democrática como eram as trocas de cartas. 

 

 

CARTA XI: O QUE LA PENHA ESCREVEU SOBRE AS LETTRES 

Natal, outono de 2013. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

 Vossa Senhoria deve recordar-se que em outras correspondências já tive a honra de 

apresentar e informa-lhe sobre a obra Lettres a une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de 

physique e de philosophie, que é o livro de referência desta pesquisa acadêmica. Somente para 

poder retomar o assunto ora antes tratado, lembro-lhe que os três volumes constituintes do 

trabalho de Euler são resultantes da coletânea de cartas tutoriais remetidas a jovem princesa 

alemã Anhalt-Dessau, sobrinha do rei da Prússia, Frederico II, o Grande no século XVIII.  

Convido a partir de agora, Vossa Senhoria a adentrar um pouco mais no universo de 

Lettres a une Princesse d'Allemagne, tendo como ponto inicial as impressões emitidas por 

vários matemáticos, filósofos e estudiosos da Matemática ou da História da Matemática sobre 

a obra, tanto os que vivenciaram o século das luzes quanto os que a conheceram em outros 

períodos seculares.  

O matemático Guilherme de La Penha (1942 – 1996) é detentor de no mínimo uma 

dúzia de trabalhos sobre Euler, estudioso sobre história das ciências, particularmente, sobre 

história da Matemática. Seu método de pesquisa utilizava informações históricas para a 

manutenção dos argumentos favoráveis à elaborações teóricas e a constituição de conexões 

matemáticas. Tinha Euler como seu ídolo e espelho para sua carreira científica, é considerado 

um expressivo estudioso sobre a temática, “principalmente por ter analisado as Cartas a uma 

Princesa Alemã” (D’AMBROSIO apud CHAQUIAM, 2012) 

As Lettres a une Princesse d'Allemagne tornaram-se muito conhecidas na Europa até o 

fim do século XVIII, com traduções em quase todas as línguas europeias e diversas 

reimpressões. La Penha (1984, p. 47) comenta sobre estas edições e ressalta que até o presente 

momento de seu artigo não havia tradução para a língua portuguesa. Atualizo a informação do 

matemático, informando que a situação permanece inalterada. 
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Publicadas em S. Petersburgo pela primeira vez em 1768 concomitantemente em 

francês e em russo, suas edições se multiplicaram abrangendo todos os idiomas da 

Europa; as referências à edição alemã de 1769 são enganosas pois as cartas escritas 

no período de 19 de abril de 1760 ao final de maio de 1762 o foram em Berlim. 

Inexistente em português, a edição espanhola publicada em Madri é de 1798. (LA 

PENHA, 1984, p. 47) 

 

É bem provável que a notoriedade das Lettres a une Princesse d'Allemagne esteja 

associada a sua riqueza de ideias e conteúdos que podem ser lidas com a leveza de quem 

ensina ao leitor sobre quase tudo nas ciências, que é tratada de forma unificada sem a 

atmosfera austera que pairava sobre os livros científicos da época e que acumulavam a função 

de serem didáticos também. “Essa obra, que nada tem em comum com as demais produções 

de Euler deve ter se constituído em um repouso para seu espírito, destinando-se a iniciar nas 

altas concepções da física uma pessoa desprovida de conhecimento em qualquer das ciências” 

(LA PENHA, 1984, p. 46). 

La Penha (1984) segue fazendo uma análise breve sobre as disposições em que as 

cartas estão editadas na obra e sugere que de maneira bem superficial que Euler abordara 

tópicos variados que podem ser classificados como música e ciência em geral (Nas Cartas de I 

a LXXIX); teologia, lógica e filosofia (da Carta LXXX até a CXXXII) a física (Carta 

CXXXIII a CLIV) e a última parte com a navegação, astronomia, magnetismo, ótica e 

tecnologia (CLV-CCXXXIV). 

 No seu Éloge de Euler de 1983, posteriormente publicado em 1984, em formato de 

texto com estilo erudito, escrito em homenagem ao bicentenário da morte de Euler, La Penha 

(1984, p.47) reportou-se ao século XVIII e procurou ilustrar por meio de determinados 

comentários de cientistas da época algumas impressões no meio científico causadas pela 

publicação destas cartas. 

Em quase todo trabalho científico a unanimidade de opiniões é algo praticamente 

inalcançável. As Cartas de Euler não se enquadraram nessa categoria de raras exceções, 

receberam críticas de Voltaire, Lagrange e D’Alembert, como exemplifica a troca de 

correspondência entre os dois últimos citados sobre o lançamento de Lettres a une Princesse 

d'Allemagne. Lagrange envia o irônico entusiasmo suas impressões: “Tenho satisfação de 

enviar-lhe as Lettres d' Euler à une princesse d'Allemagne; porém como constituem um pacote 

volumoso, eu as remeterei em outra ocasião, tanto mais que não possuem outro mérito que o 

de haverem saído da pena de um grande geômetra." 

 Como é de conhecimento de Vossa Senhoria e de toda a sociedade, D’Alembert era 

desafeto científico de Euler e já havia tomado ciência da obra em Paris. Para manter as 
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querela existentes entre os dois estudiosos, respondeu bem à altura de suas divergências com 

o autor da obra e a acidez de crítico impiedoso: 

 

Quanto as Lettres d'Euler à une princesse d' Allemagne, é inútil me as enviar, a 

menos que já tenham partido; neste caso cederei meu exemplar a qualquer amigo, e 

lhe remeterei o reembolso postal. Tendes razão em dizer que ele não deveria por sua 

honra fazer imprimir essa obra. É inacreditável que tão grande gênio como ele em 

geometria e álgebra seja em metafísica inferior ao menor dos estudantes, para não 

dizer tão ensosso e tão absurdo. É bem o caso de dizer: Non omnia eidem Dii 

dedere12. (LA PENHA, 1984, p.48) 

 

 Em uma linha de pensamento completamente contrária a de D’Alembert, o 

matemático Condorcet, cujo o Éloge a Euler de 1783 passou a ser parte constituinte de várias 

edições posteriores da Lettres a une Princesse d'Allemagne, incluindo a edição de Pérez 

(1990), a mesma que foi utilizada nesta pesquisa como aporte de tradução, exalta o 

vanguardismo do matemático, qualificando a publicação de modo exuberante: 

 
obra preciosa por sua clareza singular com a qual expõe as mais importantes 

verdades da mecânica, da astronomia física, da óptica e da teoria dos sons. [...] A 

grandiosidade do nome de Euler para a ciência impõem a ideia de que suas obras são 

destinadas para o desenvolvimento do que a análise tem de mais espinhoso e mais 

abstrato. Entretanto, estas Cartas proporcionam de forma tão simples e tão fácil, um 

encantamento único. Aqueles que não estudaram matemática por acharem-na 

assustadora, talvez estejam lisonjeados por entender uma obra de Euler e obrigados 

a sentirem-se confortáveis pelo seu alcance, e esses detalhes elementares das 

ciências adquirem uma espécie de grandeza pela abordagem que é feita com a glória 

e o gênio do homem ilustre que os traçou. (CONDORCET apud PÉREZ, 1990, p. 

44, tradução livre) 

 

No segundo tomo de Lettres a une Princesse d'Allemagne Euler dedicou meia dúzia de 

cartas ao Silogismo. La Penha discorre sobre este aspecto, argumentando que o texto de Euler 

é de fácil compreensão e muito simples, características que talvez o levaram a ser rejeitado 

nas escolas, um fator de incoerência visto que poderia ser readequado ao nível de estudantes. 

(CHAQUIAM, 2012) 

La Penha dá continuidade aos seus comentários sobre as Lettres, referindo-se ao lado 

filosófico de Euler e de suas cartas sobre o assunto, (LXXXV a XCII), que as considerava 

como relevantes contribuições à filosofia alemã. “Euler emerge das cartas não apenas como 

um pensador original e sintético que exibe um espírito de inquisição crítica, mas também de 

um líder em si e não um seguidor de qualquer corrente filosófica”. (LA PENHA apud 

CHAQUIAM, 2012, p. 220) 

                                                             
12Expressão em latim que significa “Nem todos os deuses eram”, em que D’Alembert ironiza e compara a ‘falta 

de talento” de Euler a de alguns deuses que também não possuíam, apesar de serem deuses. 
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Em relação à intencionalidade das Cartas, La Penha conjectura que Euler as escreveu 

direcionadas para o público geral e leitor europeu, tendo em vista que sua essência e o nível 

de complexidade dos assuntos explanados procuram esclarecer sobre pensamento científico e 

filosófico vigente no período, ultrapassando os limites da instrução básica recomendada 

apenas na fase da adolescência.  

E de fato, se os critérios utilizados para mensurar a penetrabilidade das Cartas de Euler 

for a quantidade de traduções e o número de edições sucessivas, pode-se considerar que seus 

propósitos foram alcançados em relação à instrução científica e filosófica da sociedade letrada 

da Europa no século XVIII. 

 Deixo aqui um encontro marcado com Vossa Senhoria para continuar tratando sobre 

assuntos relacionados à opiniões e comentários emitidas por outros estudiosos acerca das 

Cartas de Euler a princesa alemã. 

 

 

CARTA XII: OUTROS MATEMÁTICOS TAMBÉM ESCREVERAM SOBRE AS 

LETTRES 

Natal, outono de 2013. 

 

Prezado Senhor, Prezada Senhora. 

 

Tenho a honra de informar a Vossa Senhoria que há uma edição das Lettres 

organizada por Don Juan López de Peñalver (1798), considerada importante pelo seu valor 

histórico e que traz logo na abertura uma advertência que indica a utilidade da obra para a 

instrução intelectual da juventude da época, pois segundo seu tradutor, “ninguém negará a 

importância de conhecer as causas dos efeitos naturais que continuamente temos diante dos 

olhos”. (PEÑALVER apud PÉREZ, 1990, p. 75). 

A história nos demonstra muitos exemplos de misérias, injustiças e perseguições, 

originadas da ignorância dessas causas”. E pouco depois continua: 

 

Parece-me algo vergonhoso ignorar absolutamente tantos efeitos naturais como os 

que se apresentam diariamente. Este descuido, esta espécie de inatividade em que 

cresce e vive a juventude, acostumada a olhar com indiferença o que deveria chamar 

sua atenção, amortece nela a curiosidade que é o princípio do saber. Indiferentes a 

tudo, qualquer resposta lhe satisfaz; e por falta de conhecer o que ignoram, se fazem 

orgulhosos não valorizando o ouvir falar dessas matérias, às vezes desprezando aos 

que deveriam honrar. (PEÑALVER apud PÉREZ, 1990, p. 75). 
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Depois justificam os jovens, porque faltam livros simples e claros para a instrução, 

com os quais seguramente se apegariam e se aprofundariam nas ciências. Segue depois um 

elogio das matemáticas e em especial da álgebra, mostrando que é um idioma, ao que se 

precisa dedicar ao mesmo tempo e os mesmos exercícios como se fora o francês ou o inglês. 

Termina indicando que na tradução utiliza a edição de Paris de 1787. 

 Henry Hunter, o primeiro estudioso a traduzir Lettres para a língua inglesa em 1795, 

seguiu a última edição francesa editada por Condorcet e De La Cruz em 1787. Escreveu em 

seu prefácio que estava surpreso com o fato de que uma obra tão popular no continente 

europeu, de reconhecido valor ainda fosse desconhecida na Inglaterra e sem tradução para a 

língua inglesa. (HUNTER apud ALEXANDERSON, 1983). 

Hunter acreditava que o principal objetivo de Euler ao escrever as Lettres foi o de 

educar as mulheres. Por este motivo, ele considerou ser um seguidor fiel dos passos do seu 

mestre, dando ênfase na sua tradução à educação das mulheres britânicas. Confiara que seu 

livro se tornaria imprescindível à educação feminina, tornando-se uma espécie de manual da 

boa educação, acompanhando-as no desjejum a mesa, nas salas de estar de todo o reino e, ao 

mesmo passo que instruiria sobre “as fases da lua, o fluxo e refluxo das marés, sobre a teoria 

dos sons nas vibrações dos acordes de um violino e ao tocar as teclas de uma clave” 

(HUNTER apud KLYVE, 2011, p.25, tradução livre) 

Enquanto em São Petersburgo, Berlim, Paris, e em cada cidade do principado alemão, 

os jovens ganhavam em conhecimento pelo trabalho engenhoso de Euler, a juventude 

britânica encontrava-se mortificada, refletindo sobre “as ilusórias e sedutoras produções de 

Rousseau e as efusões venenosos de Voltaire” (HUNTER apud ALEXANDERSON, 1983, p. 

276, tradução livre). 

Hunter apud Alexanderson (1983, p. 276, tradução livre) destacou o papel didático-

pedagógico das Lettres, considerando as temáticas tratadas e a metodologia utilizada como 

totalmente compatível com a finalidade a que foi destinada: “conduzir jovens de ambos os 

sexos, com igual prazer e desenvoltura, para um conhecimento muito competente sobre 

filosofia natural”. Para isto, os jovens ao serem iniciados na leitura de Euler, deveriam apenas 

adquirir alguns pré-requisitos elementares que rapidamente poderiam ser alcançados.  

Hunter apud Alexanderson (1983, p. 276, tradução livre), complementou suas 

orientações sobre a instrução escolar de jovens, sugerindo que os estudos sobre as “ficções 

poéticas elegantes e divertidas da antiguidade cedessem um pouco de espaço ao conteúdo das 

Lettres”, ou a outro livro de Euler também considerado um livro para a instrução, Introductio 
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em infinitorum analysin de 1748, uma vez que considerava imperdível a sua clareza de 

exposição e o riqueza do conteúdo apontado. 

Klyve (2011) emite seu parecer sobre Lettres a une Princesse d'Allemagne definindo-

as como um tesouro virtual, cheio de insights fascinantes em seus pontos de vista para o 

mundo natural e da natureza da ciência. Comenta que, Euler faz uso de sua competente 

habilidade como mestre e professor para fixar o foco de seus alunos, daí uma das razões que 

as Lettres foram tão amplamente publicadas e traduzidas. 

Klyve (2011) detém a maioria de suas discussões sobre as Lettres nas distorções 

ocasionadas pelas sucessivas traduções. Usa o ditado italiano Traduttore Traditore (tradução 

é traição) para iniciar um rol de problemas de traduções detectados em suas investigações. 

Algumas destas divergências estão relacionadas a modificações nos pronomes de tratamento 

utilizados ao referir-se à princesa, às divergências entre as unidades de distância mencionadas 

e à inclusão de planetas ainda não descobertos no período em que Euler escrevera as cartas. 

As descobertas de Klyve foram resultantes de estudos realizados na sua coleção de edições da 

obra composta por dezesseis publicações em meia dúzia de línguas diferentes, excetuando-se 

as versões em dinamarquês, sueco e russo, as quais não considerou para suas análises devido a 

dificuldades com o idioma. 

As contradições encontradas nas diferentes traduções por Klyve (2011) levaram-no a 

concluir que nunca a história sobre a tradução das Lettres foi totalmente contada, movendo-o 

a procurar questões ainda mais profundas do que as divergentes traduções. Klyve (2011, p. 

26, tradução livre) aponta que existem vários exemplos de traição textual nas edições 

francesas. Esclarece que “em grande parte das edições amplamente distribuída das Lettres 

(incluindo a que Hunter usou para fazer sua tradução), as Cartas de Euler foram 

sistematicamente cortadas para fins políticos”. Hunter corrobora para estas conclusões ao 

afirmar que os "Filósofos, bem como outros homens, estão sob a domínio das circunstâncias 

locais e temporárias " (HUNTER apud KLYVE, 2011, p.26) 

Com a grata satisfação de ter ficado sem espaço nessa missiva para tecer mais 

considerações a respeito do tema tratado, considero ter prestado os esclarecimentos 

necessários a Vossa Senhoria a fim de que possa dar prosseguimento a novas investidas 

teóricas sobre as Lettres a une princesse d’Alegmane. 
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CORREPONDÊNCIAS IV 

CARTAS ENVIADAS À PRINCESA DA ALEMANHA 

 

O tomo primeiro das Lettres é livremente traduzido para fins didáticos neste bloco de 

correspondências, trazendo à tona cartas contendo diversos temas da física. 
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Carta I: Sobre a extensão 

Senhora: 

Como a esperança de continuar instruindo a Vossa Alteza na geometria parece ir embora mais 

uma vez, o que me causa muito pesar, desejaria realizá-la por escrito enquanto permitam a 

natureza dos temas. Vou fazer uma prova explicando a Vossa Alteza a ideia adequada que se 

deve formar da quantidade, a partir da qual se compreendem tanto as menores quanto as 

maiores extensões que conhecemos atualmente no mundo. Em primeiro lugar, é necessário 

determinar certa medida proporcional a nossos sentidos, da qual tenhamos uma ideia precisa, 

como por exemplo a de um pé. Uma vez estabelecida esta longitude e posta diante dos olhos, 

nos servirá para conhecer todas as longitudes, tanto as maiores quanto as mínimas. Aquelas, 

determinando quantos pés contem; estas, sinalado que parte de um pé lhes convêm. Pois tendo 

a ideia de um pé, se tem também a de sua metade, da quarta, da oitava parte, que se chama 

polegada, a de sua centésima e de sua milésima parte, a qual é tão pequena que quase escapa a 

nossa vista. Mas é preciso tomar em conta que existem animais que não são tão grandes, e que 

tem membros que tem circulação sanguínea, contendo ainda a outros insetos vivos tão 

pequenos comparados a eles, como estes comparados a nós. De onde se pode compreender 

que as quantidades mais diminutas existem atualmente no mundo e que se encontram 

divididas em partes infinitamente menores. Assim, por exemplo, ainda a dez milésima parte 

de um pé seja difícil ao nosso olhar, é maior que o tamanho de um animal inteiro, e lhe 

pareceria muito grande essa dimensão se tivesse conhecimento. Passemos dessas pequenas 

quantidades, nas que se perde o nosso espirito, para as maiores. Vossa alteza conhece a 

longitude de uma milha e de aqui a Magdeburgo há 18. Uma milha consta de 24.000 pés e 

serve para medir as distancias entre as regiões da terra, para não utilizar grandes números 

como sucederia valendo-se do pé. Assim, sabendo que uma milha vale 24.000 pés, quando se 

diz que Magdeburgo fica distante de Berlin 18.000 milhas se tem uma ideia mais clara do que 

se dissesse que esta distância é de 432.000 pés, este número tão grande obscureceria nosso 

entendimento. Da mesma forma se terá uma ideia adequada do tamanho de toda a terra 

sabendo que se contorno contém 5.400 milhas. Mais tendo a terra a forma de um globo, se 

estima o diâmetro desse globo em 1.720 milhas. Isso nos proporciona uma justa ideia do 

diâmetro da terra, do que nos serve depois para medir as grandes distancias que se descobrem 

nos céus. Entre os corpos celestes a lua está mais perto. Sua distância da terra está por volta 

de 30 diâmetros, ou seja, 51.600 milhas, ou bem um 1.238.400.000 pés. Mas se ver que a 

primeira medida de 30 diâmetros da terra é a mais clara. O sol está arredor de 300 vezes mais 

longe do que a lua, portanto uma distância de 9.000 diâmetros da terra nos proporciona um 
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conhecimento mais evidente que se quiséssemos expressar em milhas ou em pés. Vossa alteza 

sabe que a terra gira ao redor do sol no espaço de um ano, e que o sol permanece em repouso. 

Agora bem, além da terra, ainda existem outros cinco corpos semelhantes que giram 

igualmente ao redor do sol, mais com distâncias, ou menores, como Mercúrio e Vênus, ou 

maiores, como Marte, Júpiter, e Saturno, que se chamam planetas. Todas as outras estrelas 

que vemos, exceto os cometas, são denominadas fixas, pois sua distância é 

incomparavelmente maior que ao do sol. Suas distâncias de nós são sem dúvida 

extraordinariamente desiguais, daí procede que algumas pareçam maiores que as outras. 

Porém a mais próxima certamente está a mais de 5.000 vezes mais distante que o sol, e 

portanto sua distância sobre passa os 45.000.000 de diâmetros da terra, que em milhas seriam 

77.400.000.000. Por último, multiplicando esse número por 24.000, daria esta prodigiosa 

distância expressada em pés. Entretanto, esta é a distância das estrelas fixas mais próximas a 

nós, as mais longínquas que vemos distanciam umas cem vezes mais. Agora bem, é 

importante imaginar que todas essas estrelas, tomadas em conjunto, não constituem mais que 

uma pequeníssima parte de todo o universo, com respeito a qual essas imensas distâncias não 

são maiores que um grão de areia em relação a terra. Essa imensidão é obra do Todo 

Poderoso, que governa tanto os maiores corpos como os menores, e que dirige o êxito da 

guerra na qual estamos empenhados.  

Berlim, 19 de abril de 1760. 
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Carta II: Sobre a velocidade 

Com a esperança de que vossa alteza agradecerá a continuação de meus ensinos, das 

que tomei a liberdade de lhe apresentar uma prova na parte anterior, passarei a desenvolver a 

ideia de velocidade, uma espécie particular de quantidade, sendo suscetível de mais ou de 

menos. Quando se transporta uma coisa ou passa de um lugar a outro, se lhe atribui uma 

velocidade. Se um corredor a cavalo e um mensageiro a pé vão a Berlin a Magdeburgo nos 

dois casos se admite certa velocidade, mas se diz que a velocidade do primeiro é maior que a 

do último. Se trata pois, de examinar qual é a diferença que introduzimos entre essas duas 

velocidades. Não é o caminho, idêntico para o correio e o mensageiro, se não que a diferença 

se encontra visivelmente no tempo que um e outro empregam em realizar o mesmo recorrido. 

A velocidade do correio é sem dúvida maior, porque emprega menos tempo em percorrer o 

caminho de Berlin a Magdeburgo; E a velocidade do mensageiro é menor, pois emprega mais 

tempo em fazer o mesmo trajeto. Portanto está claro que, para se formar uma ideia adequada 

da velocidade, é necessário atender a duas espécies de quantidade por vez: o caminho 

percorrido e o tempo passado. Assim, um corpo que percorre no mesmo tempo o dobro do 

caminho, tem uma velocidade dobrada; se percorre no mesmo tempo o triplo do caminho, sua 

velocidade é considerada três vezes maior, e assim sucessivamente. Se conhecerá, em 

consequência, a velocidade de um corpo quando se sabe o caminho que percorre em um certo 

tempo. Para conhecer a velocidade de minha caminhada quando vou a Lytzow, tenho 

observado que realizo 120 passos em um minuto, mais cada um dos meus passos vale dois pés 

e meio, logo minha velocidade é tal que ando em um minuto um caminho de 300 pés. Em 

uma hora percorro um caminho sessenta vezes maior, isto é 18.000 pés; o que não constitui 

ainda uma milha que, ao conter 24.000 pés, exigiria uma hora é 20 minutos. Logo, se quisesse 

caminhar de aqui a Magdeburgo precisaria utilizar 24 horas completas. Eis aqui uma ideia 

exata da velocidade com a que sou capaz de caminhar, a partir dela se compreende facilmente 

o que é uma maior velocidade ou menor. Assim, se um mensageiro fosse daqui a Magdeburgo 

em 12 horas, sua velocidade seria duas vezes maior que a minha, e se fosse em 8 horas sua 

velocidade seria três vezes maior. Nós observamos grandes diferenças entre as velocidades 

neste mundo. Uma tartaruga nos dar um exemplo de uma velocidade pequena; se não realiza 

nada mais que um pé por minuto, sua velocidade é 300 vezes menor que a minha, pois eu 

realizo 300 pés em um minuto. Mas conhecemos também velocidades bem maiores. A do 

vento é muito variável; uma brisa percorre 10 pés em um segundo, ou 600 pés em um minuto, 

como resultado caminha duas vezes mais rápido que eu. Um vento que corre 20 pés em um 

segundo, ou 1.200 em um minuto já é bastante forte. Um vento que viaja a 50 pés em um 
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segundo é extremamente forte, ainda que sua velocidade não seja nada mais que dez vezes 

maior que a minha e que precise 2 horas e 24 minutos para ir daqui a Magdeburgo. 

Segue depois a velocidade do som, que caminha 1000 pés em um segundo e portanto 

60.000 pés em um minuto. Em consequência é 200 vezes maior que a velocidade do meu 

andar. Se se dispara um canhão em Magdeburgo e fosse possível que o ruído alcançasse até 

Berlin, chegaria depois de 7 minutos de tempo. Uma bala de canhão se move mais ou menos 

com a mesma velocidade, mas quando se emprega a maior das cargas, bem poderia percorrer 

2.000 pés em um segundo ou 120.000 em um minuto. Essa velocidade nos parece admirável 

ainda que apenas exceda em 400 vezes a de minha caminhada a Lytzow, e é também a maior 

velocidade que percebemos aqui em baixo, na terra. Mas nos céus existem velocidades muito 

maiores, ainda que nos pareçam tão lentos os movimentos, vossa alteza sabe que a terra gira 

ao redor do seu eixo no espaço de 24 horas, em consequência para cada ponto do equador essa 

velocidade percorre 5.400 milhas em 24 horas, em quanto que eu não poderia viajar mais que 

18 milhas. Essa velocidade é 300 vezes maior que a minha, apesar de ser menor que a 

velocidade máxima de uma bala de canhão. Mas a terra se move ao redor do sol no espaço de 

um ano e com esta velocidade percorre 128.250 milhas em 24 horas, logo esta velocidade é 

dezoito vezes mais rápida que a de uma bala de canhão. A maior velocidade que conhecemos 

é sem dúvida a da luz, que percorre 2.000.000 de milhas a cada minuto e excede a uma bala 

de canhão em 400.000 vezes. 

 

22, de abril de 1760. 
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Carta III: Sobre o som e sua velocidade 

A clarificação dos diversos graus de velocidade que tive a liberdade de apresentar a 

Vossa Alteza me conduz ao exame do som, ou de um ruído qualquer em geral. Convém 

ressaltar que se produz sempre algum tempo antes de chegar aos nossos ouvidos e esse tempo 

é maior quando mais longe de nós está o lugar onde o som é produzido, de maneira que para 

comunicar-se de uma distância de 1000 pés se necessita um segundo de tempo.  

Quando se dispara um canhão, os que estão longe ouvem um ruído algum tempo 

depois de haver visto a chama da pólvora. Os que estão longe uma milha ou 24.000 pés 

ouvem o ruído 24 segundo depois de ver o fogo. Vossa Alteza terá observado frequentemente 

que o ruído do trovão chega aos nossos ouvidos algum tempo depois do relâmpago, e daqui se 

pode determinar a que distância se encontra o lugar onde se formou o trovão. Se observarmos, 

por exemplo, que se passam 20 segundos entre o relâmpago e o trovão, podemos concluir que 

o lugar do trovão está a 20.000 pés distante de nós, contando para cada segundo mil pés de 

distância. Essa admirável propriedade nos introduz nas questões: Em que consiste o som? A 

natureza do som é semelhante a do odor? Ou: O som se expande a partir do corpo sonoro da 

mesma maneira que uma flor expande o seu odor enchendo o ar de sutis exalações adequadas 

para excitar o sentido de nosso olfato? Pode se haver tido esse pensamento na antiguidade, 

mas agora estamos totalmente convencidos de que, quando se toca um sino não sai 

absolutamente nada transportado aos nossos ouvidos, isto é, todo corpo ao soar não perde 

nada de sua substância. Se olharmos um sino quando acaba de soar, uma corda quando se há 

tocada, percebemos que esses corpos se encontram então em uma vibração ou estremecimento 

que agita todas as suas partes. E todo o corpo que se é suscetível de tal estremecimento 

produz também um som. Em uma corda, quando não é muito fina, se pode ver esse 

estremecimento ou vibração, pelo que a corda tensa ACB passa alternativamente pela situação 

AMB e ANB, como representei muito mais sensivelmente do que sucede.  

 

 

 

Também se deve observar que essas vibrações transmitem ao ar em volta uma vibração 

semelhante, sucessivamente comunicada às partes mais distantes do ar, até golpear o órgão de 

nosso ouvido. É, pois, o ar quem recebe tais vibrações, quem translada o som até nossos 
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ouvidos. Portanto está claro que percepção de um som consiste no choque recebido em nossos 

ouvidos pelo estremecimento que se encontra no ar e comunicado ao nosso órgão da audição. 

Quando percebemos o som de uma corda pulsada nossos ouvidos recebem tantos golpes 

quantas vibrações a realizado a corda no mesmo tempo. Assim, se a corda realiza 100 

vibrações em um segundo, o ouvido recebe também 100 golpes em um segundo, e a 

percepção desses golpes é o que se chama um som. Quando esses golpes seguem 

uniformemente uns aos outros, ou quando seus intervalos são iguais, o som é regular como se 

exige na música. Mas quando esses golpes acontecem desigualmente, ou quando seus 

intervalos são desiguais, resulta em um ruído irregular, totalmente impróprio para a música. 

Se considero mais cuidadosamente os sons da música, cujas vibraçõesse produzem iguais, 

noto em primeiro lugar que se as vibrações, o mesmo que golpes produzidos no ouvido, são 

mais ou mesmo fortes, não resulta mais diferença no som que a de ser mais ou menos forte, e 

essa diferença e denominada pelos músicos com as palavras forte e piano. Mas uma diferença 

muito mais essencial se produz quando as vibrações são mais ou menos rápidas o que chegam 

em maior G menor número por segundo. Assim, quando uma corda executa 100 vibrações em 

um segundo, e outras 200 vibrações, seus sons serão essencialmente diferentes entre si. O 

primeiro será mais grave ou mais baixo, o outro mais agudo ou mais alto. Temos aqui, pois, a 

verdadeira diferença entre sons graves e agudos, na que está toda a música, que apresenta a 

combinar sons que diferem entre si respeito ao grave e ao agudo, mas unidos de tal modo que 

resulte uma harmonia agradável. Em consequência, nos sons graves a menos vibrações no 

mesmo tempo que nos sons agudos, e cada som do clavecin contém um número fixo e 

determinado de vibrações que se realizam em um segundo. Assim, o som assinalado pela letra 

C contém 100 vibrações em um segundo mais ou menos, assinalado pela letra c’’ contém 

1.600 vibrações em um segundo. Logo uma corda que vibra 100 vezes por segundo daria 

precisamente o som C, e se apenas vibra 50 vezes o som seria ainda mais baixo ou mais 

grave. Em consequência, com respeito aos nossos ouvidos existem limites mais além dos 

quais os sons não são perceptíveis. Parece que não fora apreciável um som que contem menos 

de 20 vibrações por segundo, porque seria excessivamente baixo, nem um som que contém 

em um segundo mais de 4.000 vibrações, por ser excessivamente alto. 

 

26 de abril de 1760 
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Carta IV: Das consonâncias e dissonâncias 

Vossa alteza acaba de interromper a linha dos meus pensamentos de uma maneira 

muito engraçada. 

Pois bem com o coração cheio de agradecimento volto ao meu tema. Temos ressaltado 

que ao ouvir um som simples de música nosso ouvido é golpeado por uma série de corpos 

igualmente separados entre si, cuja frequência ou número produzido em certo tempo causa a 

diferencia existente entre os sons graves e agudos; de maneira que, quanto menor é o número 

de vibrações ou golpes produzidos em certo tempo, como um segundo, mais grave se 

considera o som; e quando esse número é maior, o som é mais agudo. Logo a sensação de um 

som simples de música pode comparar se com uma série de pontos igualmente separados 

entre sim, como. 

Se os intervalos entre esses pontos são maiores ou menores, o som representado será 

mais grave ou mais agudo. Não há dúvida, a sensação de um som simples é parecida ou 

análoga à visão dessa série de pontos igualmente separados; por este procedimento se pode 

representar ante os olhos o mesmo que os ouvidos sentem ao ouvir um som. Se as distancias 

entre os pontos não forem iguais e os pontos forem colocados confusamente, estaríamos 

diante da representação de um ruído confuso, contrários a harmonia. Vendo isso, 

consideremos que efeito devem produzir em nosso ouvido dois sons produzidos de uma só 

vez. A princípio está claro que, se os dois sons são iguais, cada um contém o mesmo número 

de vibrações ao mesmo tempo, o ouvido que será afetado ao mesmo que se fosse um som; na 

música se diz que dois sons são uníssonos, constituindo o acorde mais simples, se denomina 

acorde a mistura de dois ou mais sons que se ouvem de uma vez. Mas se os sons diferem em 

relação ao grave e ao agudo, se perceberá uma mistura de duas séries de golpes, em cada uma 

das quais os intervalos são iguais entre si, mas em uma maior que em outra, correspondendo 

aqueles ao som mais grave, estes ao mais agudo. Tal mistura ou acorde dos sons podem se 

representar ante os olhos por  

 

 

 

duas séries de pontos colocados nas linhas ab e cd; para ter uma ideia exata destas duas séries 

é necessário capitar a ordem que reina nelas, ou, o que é o mesmo, a relação entre os 
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intervalos de uma ou outra linha. Havendo numerado os pontos das linhas de cima e colocado 

um abaixo de outro, os números 2 não estarão precisamente um abaixo do outro, e ainda 

menos os números três; mas se ver que o número 11 de cima está precisamente em cima do 

número 12 de baixo, com que se conhece que o som mais alto acaba em 12 vibrações, 

enquanto que o outro faz 11. Mas se não se escrevesse os números, os olhos apenas 

descobririam esta ordem; e o mesmo sucede com o ouvido, que também dificilmente descobre 

a ordem entre os dois sons que representei pelas duas séries de pontos. Mas nesta outra figura 

se descobre 

 

 

 

à primeira vista que a linha de cima contém duas vezes mais pontos que a de baixo, ou que os 

intervalos da linha de baixo são duas vezes maiores que a de cima. Depois do uníssono, este é 

o caso mais simples em que se pode se descobrir com facilidade a ordem das duas séries de 

pontos, e o mesmo sucede com os sons representados por estas linhas; um terá precisamente 

duas vezes mais vibrações que o outro, e o ouvido perceberá facilmente a relação em que se 

encontram os dois sons, enquanto que no caso precedente ao juízo é muito complicado, se não 

impossível. Agora bem, quando o ouvido descobre claramente a relação entre os dois sons, 

seu acorde se chama uma consonância; e quando esta relação é muito difícil de descobrir ou 

impossível, o acorde se chama dissonância. Logo a mais simples consonância é aquela em que 

o som agudo contém precisamente duas vezes mais vibrações que o som grave. Essa 

consonância se chama na música uma oitava. Todo mundo conhece sua força, e dois sons que 

diferem precisamente em uma oitava harmonizam tão bem e são tão semelhantes, que os 

músicos os assinalam com as mesmas letras. Assim vemos nas igrejas que as mulheres 

cantam uma oitava mais alto que os homens, crendo entonar os mesmos sons. Vossa Alteza 

comprovará facilmente esta verdade em seu clavecin, e perceberá com gosto o bom acorde 

entre todos os sons que diferem uma oitava, enquanto que outros dois quaisquer não soam tão 

bem. 

 

29 de abril de 1760. 
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Carta V: Do uníssono e das oitavas 

Vossa Alteza já terá observado que o acorde chamado pelos músicos uma oitava afeta 

ao ouvido de uma maneira tão clara, que se percebe facilmente o menor equívoco. Assim, 

havendo entonado o primeiro som assinalado por F, facilmente lembra se do som f, uma 

oitava mais alta, apenas com a apreciação do ouvido; e se a corda que se produz o som f está 

um ápice mais alta ou mais baixa, o ouvido percebe imediatamente: nada é mais fácil que se 

lembraria perfeitamente. Assim, vemos como todo mundo passa, a cantar, com facilidade de 

um som ao outro de uma oitava mais alta ou mais baixa. Mas se é necessário passar o som F 

ao som d, por exemplo, um cantor medíocre se equivocará, se não há ajuda de um 

instrumento; havendo fixado o som F, é quase impossível lembrar do tom do som d. Qual é a 

razão desta diferença, de que seja tão fácil lembrar do som f ao som F, e tão difícil lembra do 

som d? Esta razão é evidente pelo explicado a Vossa Alteza em minhas últimas observações: 

O som F e o som f formam uma oitava, o número de vibrações do som f é exatamente o dobro 

das do som F. Para perceber esse acorde não há mais que capitar a proporção de um a dois, 

que afeta o ouvido de uma maneira semelhante a como vista na representação por meio de 

pontos antes mostrada. Vossa Alteza compreenderá facilmente que, quanto mais simples que 

seja a proporção, ou expressada com menores números, mais distante se apresenta ao 

entendimento e produz um maior sentimento de prazer. Os arquitetos também observam 

cuidadosamente esta fórmula, empregando a nas construções proporções tão simples como lhe 

permitem as circunstâncias. Nas portas e janelas ordinariamente tomam a altura duas vezes 

maior que sua largura, e a todo o momento tentam empregar proporções expressáveis em 

pequenos números, pois isto agrada ao entendimento. O mesmo acontece na música, onde os 

acordes agradam em quanto o espirito descobre a proporção reinante entre os sons, e esta 

proporção se percebe mais facilmente se expressa em pequenos números. Depois da 

proporção de igualdade, dois sons iguais ou uníssonos, a proporção de dois a um é sem dúvida 

a mais simples, e proporciona o acorde de uma oitava; por ele é evidente que este acorde 

exibe muitos privilégios entre as outras consonâncias. Explicando o acorde, o intervalo entre 

dois sons que os músicos chamam de uma oitava, consideremos outros muitos sons como F, f, 

f’,f’’,f’’’, cada um deles uma oitava mais alta que a precedente. Logo, se o intervalo de F a f, 

de f a f’, de f’ a f’’, de f’’ a f’’’, é uma oitava, o intervalo de F a f’, será uma dupla oitava, o 

de F a f’’, uma tripla oitava e o de F a f’’’, uma quadrupla de oitava. Agora bem, enquanto o 

som F produz uma vibração o f dois, o f’ quatro, o f’’, oito e o f’’’, dezesseis, de onde vemos 

que assim como uma oitava corresponde a relação 1 a 2, o dupla oitava de 1 a 4, a tripla 1 a 8 

e a quadruple 1 a 16. Mas a proporção 1 a 4 não é tão simples como a de 1 a 2, pois não é tão 
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facilmente notada, uma dupla oitava não se percebe tão facilmente como uma simples oitava; 

uma tripla oitava é ainda menos perceptível, e uma quadrupla de oitava ainda menos. Assim, 

tocando um clave e fixando a nota F, não é tão fácil lembrar-se da dupla oitava f’ como a 

simples f, e ainda é mais difícil lembrar-se da tripla oitava f’’, e da quadrupla f’’’, sem passar 

pelas oitavas intermediarias. Estes acordes também se compreendem em termos de 

consonância e, posto que o uníssono é o mais simples, pode-se ordenar segundo os seguintes 

graus: 

I grau: o uníssono, indicado pela proporção 1 a 1. 

II grau: a oitava continua, na proporção 1 a 2. 

III grau: o dobro da oitava, na proporção 1 a 4. 

IV grau: o triplo da oitava, na proporção 1 a 8. 

V grau: o quadruplo da oitava, na proporção 1 a 16.  

VI grau: o quíntuplo da oitava, na proporção 1 a 32. 

E assim sucessivamente, enquanto os sons sejam ainda perceptíveis. Estes são os 

acordes, ou consonâncias, cujo conhecimento temos sido conduzidos até o momento; e ainda 

não sabemos nada sobre outros tipos de consonâncias, e menos das dissonâncias, que são 

utilizadas na música. Mas antes de passarmos para a explicação destas, devo acrescentar uma 

observação sobre o nome de oitava, que se dá ao intervalo entre dois sons, um tendo duas 

vezes mais vibrações que o outro. Vossa Alteza encontra a resposta nas principais teclas do 

clave, que acendem por sete graus antes de chegar a oitava, como C, D, E, F, G, A, H, c, de 

maneira que a tecla c é a oitava. Contando a tecla C como a primeira. Mas esta divisão 

depende de certo tipo de música, cuja razão se apresentará na seguinte carta. 

 

3 de maio de 1760. 
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Carta VI: Sobre outras consonâncias 

Pode se dizer que as proporções de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, de 1 a 16, consideradas até 

agora, e que representam a natureza de uma oitava simples ou dobrada, ou triplicada, ou 

quadriplicada, se originam a partir do número 2, pois 4 é duas vezes dois, 8 é duas vezes 

quatro, e 16 duas vezes oito. Assim, tomando apenas o número dois na música, se chega ao 

conhecimento dos acordes ou consonâncias, que os músicos chamam oitava, bem simples, o 

dobro ou triplo; e, sendo que o número dois não produz, reduplicando-o, mas que os números 

4, 8, 16, 32, 64, sendo sempre um o dobro do outro, todos os outros números permanecem 

ainda desconhecidos para nós. Mas se um instrumento apenas possuísse oitavas, como os sons 

indicados por C, c, c’, c’’, c’’’, y outros fossem excluídos, não se poderiam produzir uma 

música agradável, por causa de sua grande simplicidade. Vamos introduzir, pois, além do 

número 2, também o número 3, e vejamos que acordes ou que consonâncias resultam. A 

princípio, a proporção de 1 a 3 nos apresenta dois sons, um contém três vezes mais vibrações 

que o outro no mesmo tempo. Esta proporção é, sem dúvida, a mais fácil de criar depois das 

consonâncias de 1 a 2, e por tanto se produzirá acordes mui belos, mais de natureza diferente 

as das oitavas. Suponhamos que, na proporção de 1 a 3, o número 1 corresponde ao som C; 

sabendo que o som c se expressa com o número 2, o número 3 nos dá um som mais alto que o 

c, porém mais baixo que o c’, que corresponde o número 4. Mas, o som representado por 3 é 

indicado pelos músicos pela letra g, e denominam ao intervalo de c a g uma quinta, pois nas 

teclas de uma pianola a g é a quinta a partir de c, como c, d, e, f, g. Logo, se o número 1 nos 

dá o som de C, o número 2 o de c, 3 o de g, e 4 o de c’; e dado que o som g’ é a oitava de g, 

seu número será 2 vezes 3, ou seja 6; e acendendo uma oitava a mais, o som g’’ será duas 

vezes maior, ou seja 12. Logo, todos os sons, as quais nos conduzem os números 2 e 3 

indicando o C por 1, são: 

 

 

 

Se vê claramente que a proporção 1 a 3 expressa um intervalo composto por uma 

oitava e uma quinta, e este intervalo, por causa da simplicidade de seus números, deve ser, 

depois da oitava, o mais sensível a ouvido. Também os músicos dão a quinta o segundo rango 

entre as consonâncias; e o ouvido é tão agradavelmente afetado por ele, que é muito fácil 
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lembrar-se de uma quinta. Assim, nos violinos as quatro cordas sobem por quintas sendo a 

mais baixa G, a segunda d, a terceira a, e a quarta e’, e cada músico as lembra facilmente de 

ouvido. Entretanto, não é tão fácil lembrar-se de uma quinta como de uma oitava; mas a 

quinta por cima da oitava, como de C a g, expressada pela proporção 1 a 3, é mais sensível 

que uma simples quinta, como de C a G, ou de c a g, expressada pela proporção 2 a 3; e se 

sabe também por experiência que, havendo fixado o som C, é mais fácil lembrar da quinta 

superior g que a simples G. Se a unidade indica o som F, o número 3 indicaria o som c’, de 

maneira que F. f. c’. f’.c’`.f’’.c’’’ estariam indicados por 1. 2, 3, 4. 6, 8, 12, onde o intervalo 

de f a c’ é uma quinta contida na proporção de 2 a 3; de f’ a c’’, de f’’ a c’’’, há também uma 

quinta, pois a proporção de 4 a 6 e de 8 a 12 é a mesma que de 2 a 3, pois se duas varas 

custam 3 escudos, quatro varas custarão 6, e 8 varas 12 escudos. Daí chegaremos ao 

conhecimento de outro intervalo contido na proporção de 3 a 4, que é de c’ a f’, e por 

consequência também de c’ a f’, ou C a F, que os músicos chamam de uma quarta, e daí se 

expressar por meio de números maiores, está longe de ser tão agradável como a quinta, e 

menos que a oitava. Como o número 3 nos tem proporcionado os novos acordes ou 

consonâncias da quinta e da quarta, antes de empregar outros números tomemos o número 3 

três vezes para obter o número 9, que dará um som mais alto que o 3 ou c’ em uma oitava e 

uma quinta, onde c’’ é a oitava de c’, e g’’ a quinta de c’’; logo o número 9 da o som g’’ , de 

maneira que c’´.f’’. g’’.c’’’. serão indicados por 6, 8, 9, 12; ou tomando estes sons nas oitavas 

inferiores, permanecendo nas mesmas proporções, se terá: 

 

 

 

De onde chegaremos ao conhecimento de novos intervalos. O primeiro é o de Fa G, contido 

na proporção de 8 a 9, chamado pelos músicos uma segunda, e também um tom inteiro, o 

segundo, G a f, contido na proporção de 9 a 16, é chamado uma sétima, um segundo ou um 

tom menor que uma oitava. Estas proporções, por serem expressas em números 

consideralvelmente grandes, seus intervalos não contam entre as consonâncias, os músicos 

denominam disonâncias.  

Se tomarmos o número 9, três vezes para obter o 27, este número indica um tom mais 

alto do que o c’, precisamente uma quinta mais alta do que g, logo será o tom d’, e sua oitava 
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d’’ corresponderá ao número 2 vezes 27 ou 54 ou 108. Representamos estes tons, algumas 

oitavas mais baixas, da seguinte maneira: 

 

 

 

Onde descobrimos que o intervalo D a F, está contido na proporção 27 a 32, e o de F a d na 

proporção de 32 a 54; ou tomemos sua metade, 16 a 27, cujo o primeiro número se denomina 

uma terceira menor, e o outro uma sexta maior. Ainda se poderia triplicar o número 27; mas a 

música não vai tão distante, se limita o número 27, resultante da multiplicacão do número 3 

três vezes por s imesmo; os outros tons musicais que ainda faltam, são iniciados pelo número 

5, e os desenvolverei na carta seguinte. 

 

3 de maio de 1760 
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Carta VII: Dos doces tons da clave 

 

A matéria que falei a Vossa Alteza é tão árida que receio que a canse, mas para não 

tomar muito tempo, eu lhe envio três cartas hoje, a fim de que este tema não seja tão 

cansativo. Minha intenção foi apresentar a Vossa Alteza a verdadeira origem dos sons usados 

na música, quase completamente desconhecido para os músicos, pois não é a teoria que lhe 

tem conduzido ao conhecimento dos tons, devido a força oculta da verdadeira harmonia, 

quando tão eficaz em seus ouvidos que, por assim dizer-lhe, lhes obrigou a obter os tons 

atualmente em uso, embora não estejam suficientemente decididos em sua justa determinação. 

No entanto, os princípios de harmonia reduzem-se em último termo a números, como eu tive a 

honra de vê-lo, e eu já assisti como o número 2 produz o solo de oitava ocorre apenas, de 

modo que, por exemplo, depois de definir o tom F temos sido levados aos sons f, f,’ f’’, f’’’. 

Após o número 3 produz tons C, c, c’, c’’,c’’’, diferindo do precedente em quinta, a repetição 

do mesmo número 3 da lugar a quinta das  primeiras, G, g, g’, g’’, g’’’ e por último, a terceira 

repetição do número 3 acrescenta ainda tons D, d, d’, d’’, d’’’. Ao estar os princípios da 

harmonia ligados a simplicidade, não parecem permitir que e possa ir mais longe na repetição 

do número 3; por tanto, até agora só temos os seguintes tons para cada oitava:  

 

 

 

Que certamente não suportam uma música variada. Mas também introduzemos o número 5, e 

vejamos qual será o tom que produz 5 vibrações, enquanto o F não faz mais que uma. No 

entanto o tom f produz no mesmo tempo 2, o tom f4, e o tom c6. Logo o tom em questão está 

entre o f e o c, e os músico o indicam com a letra ã, cujo o acorde com o tom f é chamado 

uma terceira maior, e produz uma consonância muito suave, sendo contido numa proporção de 

números bastante pequenas, 4 e 5. Além disso, o tom ã com o tom c produz um acorde na 

proporção de 5 a 6, que é quase tão bom como aquela, e é chamado de terceira menor, como 

aquela da que temos falado contendo entre os números 27 e 32, pois a diferença é quase 

impercéptivel ao ouvido. O mesmo número 5, ao ser aplicado aos outros sons G, c, d, nos dará 

da mesma maneira suas terceiras menores tomadas ao ouvido o mesmo número 5, ao ser 
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aplicado aos outros sons G, c, d, nos dará da mesma maneira suas terceira maiores tomadas 

na segunda oitava inferior, ou seja, os sons h e fs, que transportados à primeira oitava, nos 

darão agora os seguintes tons com números.  

 

 

 

Tire os tons Fs e terás as teclas principais do clavecin que, segundo os antigos 

constituem as escalas chamada diatônica, que deriva do número 2, do número 3 repetido 3 

vezes e do número 5. Não admitindo mais que estes tons, se está em condições de compor 

lindas e variadas melodias, cuja beleza se baseia unicamente na simplicidade dos números 

produzidos por estes tons por último, aplicando pela segunda vez o número 5, proporcionará 

as terceiras de quatro tons A, E, H, Fs, que acabamos de achar, e portanto nos darão os sons 

Cs, Gs, Ds, e B que a presente oitava conste 12 tons, precisamente os integrados na música. 

Todos eles tem sua origem nos números 2, 3 e 5 repetindo 2 tantas vezes como as oitavas o 

exijam; mas o 3 se repete apenas 3 vezes, e o número 5 duas vezes unicamente. Aqui todos os 

tons da primeira oitava expressados nos seguintes números, onde se vê a composição de cada 

um dos números 2, 3 e 5: 

 

 

 

Enquanto o som C emite 384 vibrações, o som Cs emite 400 ao mesmo tempo e os 

outros tanto quanto os números sinalizam: logo o som c emitirá, ao mesmo tempo, 768, o 
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dobro precisamente do número 384. E para as oitavas seguintes não existe mais que 

multiplicar estes números por 2, ou por 4, ou por 8. 

O som c’ emitirá duas vezes 768 ou 1.536 vibrações; o c’’, duas vezes 1.536 ou 3.071 

vibrações; o c’’’duas vezes 3.072 ou 6.144. Para compreender a formação dos sons destes três 

números 2, 3 e 5, é necessário observar que os pontos colocados entre eles significam a 

multiplicação; para o tom Fs da expressão 2.2.3.3.3.5 significa 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5. 

No entanto, 2 por 2 é 4, e 4 por 3 é 12 e 12 por 3 é 36, e 36 por 3 é 108, e 108 por 5 é 540. 

Também se adverte que as diferenças entre tons não são iguais entre si, e umas são maiores 

que as outras menores, como a verdadeira harmonia requer. Mas, a não seria a desigualdade 

considerável, geralmente se tem estás diferenças como iguais, e se chama ao salto de cada tom 

ao seguinte um semitom; desta maneira a oitava fica dividida em 12 semitons. Muitos músicos 

atuais as consideram iguais, ainda que seja contrário aos princípios da harmonia; pois esta 

forma nenhuma quinta e nenhuma terceira são exatas, e o efeito é o mesmo que se os tons não 

estivessem bem acordados. Convém dizer que é necessário renunciar a exatidão dos acordes 

em favor da igualdade dos semitons, de maneira que a transposição de um toma o outro 

qualquer não mude nada nas melodias. No entanto, confessam que a mesma peça tocada com 

o tom C ou com um semitom mais alto Cs, muda consideravelmente de naturezas, pelo que se 

adverte como os semitons não são efetivamente iguais; ainda que se esforcem os músicos 

fazê-los, porque a verdadeira harmonia se opõe a realização desta finalidade que é contraria. 

Aqui, pois, a autêntica origem dos tons que estão hoje m uso, e que se obtém a partir dos 

números 2, 3 e 5. Se quisesse também iniciar o número 7, o número de tons de uma 

oitava será maior, e se levaria toda a música a um grau mais alto. Mas aqui a 

Matemática abandona a harmonia a música. 

 

03 de maio de 1760. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Carta VIII: Sobre o atrativo de uma bela música 

 

Aqui é uma questão tão importante como curiosa: por quê uma bela música nos excita 

o sentimento do prazer? Os sábios não estão de acordo com este ponto. Alguns entendem 

como um mero capricho e o prazer causado pela música não é baseado em qualquer razão, 

uma vez que a mesma música pode agradar alguns e desagradar a outros. Mas está longe de 

resolver está questão, a complicam muito mais, pois querem saber o porquê que a mesma peça 

de música produz tão diferentes efeitos, pois é necessário concordar que nada acontece sem 

motivo. Outros afirmam que o deleite de ouvir uma bela música consiste na perfeita ordem 

que reina nela. Esta avaliação parece muito bem fundada, em princípio, e merece reflexão 

mais cuidadosa. A música encerra dois tipos de elementos em que a classe tem lugar. Um se 

refere a diferença de tons, enquanto sons altos ou baixos, agudos ou graves. Vossa Alteza 

recordará que está diferença consiste no número de vibrações no mesmo tempo para cada tom. 

Esta diferença que se encontra na velocidade das vibrações de todos os tons se denomina 

propriamente em harmonia. O efeito de uma música, em que se percebe a razão entre as 

vibrações de todos os sons que a compõem, é a harmonia. Por exemplo, dois tons que diferem 

em uma oitava excitam o sentimento na proporção de 1 a 1, uma quinta de 2 a 3, e uma 

terceira maior de 4 a 5. Se o efeito de una música, na qual se percebe a razão entre as 

vibrações de todos os sons que a compõe, é a harmonia. Por exemplo, dos tons que 

diferem numa oitava excitam o sentimento na proporção de 1a 2, uma quinta a de 2 a 3, 

e uma terceira maior a de 4 a 5. Se compreende a ordem existente em qualquer harmonia 

quando se conhecem todas as proporções que reinam entre os tons que compõem a 

harmonia, e a apreciação do ouvido nos leva a tal conhecimento. Esta apreciação, mais 

ou menos fina, evidência por que a mesma harmonia é percebida por um, e em absoluto 

por outro, sobretudo quando as proporções entre os tons se expressam por números um 

pouco altos. Mas, além da harmonia, a música contém outro objeto capaz de ordem, o 

compasso com que cada tom é atribuído a um certo comprimento. A percepção dá ao 

compasso o conhecimento da duração de todos os tons das proporções que aqui nascem, 

como quando um tom dura dois, três ou quatro vezes mais que o outro. O tambor e o 

timbal nos proporcionam uma música onde somente se dá o compasso, pois todos os 

tons são iguais entre si e não se dá a harmonia. Também existe uma música onde 

unicamente entra a harmonia, com exclusão do compasso. Tal é a música coral, em que 

tons não tem a mesma duração. No entanto uma música perfeita contém tanta harmonia como 

compasso. Portanto, quem ouve uma música e a compreende por apreciação de seus ouvidos 
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todas as proporções que misturam tanto harmonia como o compasso, tem certamente 

conhecimento mais perfeito possível desta música. Enquanto outro, que parcialmente 

percebe estas proporções ou não as percebe, não compreende nada ou tem nele um 

conhecimento imperfeito. Mas o prazer sobre o que aborda a nossa pergunta é bastante 

diferente do conhecimento que acabo de falar. Ainda que possa sustentar com força que uma 

música não produziria prazer, ao menos que dela se tenha certo conhecimento; no entanto 

unicamente o conhecimento de todas as proporções que dominam na música, tanto 

considerando a harmonia como o compasso, não é suficiente para excitar o sentimento do 

prazer. É necessário algo mais, que ninguém até agora se manifestou. Para convencer de que a 

percepção de todas as proporções da música não é suficiente por si só, não deve considerar 

apenas uma música muito simples, em que só existam oitavas onde a percepção das 

proporções é sem dúvida a mais fácil. Neste caso a música não causa deleite, ainda que se 

tenha dela o mais perfeito conhecimento. Então se diz que o prazer exige um conhecimento 

que não seja tão fácil, que peça algo mais, que nos custe um esforço. Mas para meu 

entendimento, isto ainda não é o bastante. Uma dissonância cuja proporção consiste em 

números maiores é mais difícil de compreender; no entanto, uma série de dissonâncias 

colocadas sem eleição e sim uma finalidade não agradariam. É necessário, pois, que o 

compositor tenha seguido na composição certo plano ou desígnio que tenha realizado segundo 

proporções reais e perceptíveis. Então, se um entendido escuta esta obra (partitura), e também 

das proporções compreende o plano e a finalidade que o compositor havia proposto, sentirá 

aquela satisfação, o deleite que uma bela música proporciona aos ouvidos inteligentes. Este 

prazer provém, em consequência, da adivinhação, por assim digamos, da visão e sentimentos 

do compositor, cuja execução, se julga-a cumprida, cheia ao espírito de uma agradável 

satisfação. Mais ou menos é uma satisfação parecida com a que se experimenta vendo uma 

bela pantomina, na qual se pode adivinhar, pelos gestos e as ações, os sentimentos e os 

discursos que se querem representar e que executam também um plano bem organizado. O 

enigma do Deshollinador, que tanto agradou a Vossa Alteza, me fornece também uma boa 

comparação. Depois de adivinhar o sentido e de reconhecer que está perfeitamente expressado 

na proporção do enigma, se sente um grande prazer. Pelo contrário, os enigmas vazios e maus 

propostos não causam nenhum. Aqui, no meu entender, os verdadeiros princípios os que se 

unem os julgamentos sobre a beleza das peças da música. Mas isto não é que a opinião de um 

homem que não entende absolutamente nada sobre isto e que, em consequência, é 

constrangedor ter ousadia para entreter a Vossa Alteza com este tema. 

6 de maio de 1760. 
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Carta IX: Sobre a compreensão do ar 

 

A explicação do som, que tenho a honra de apresentar a Vossa Alteza, me leva a uma 

consideração mais detalhada do ar, que ao ser suscetível de um movimento de vibração 

semelhante que agita aos corpos sonoros, como as cordas, campainhas, etc. transmite o 

estremecimento até nossos ouvidos. Se pergunta: o que é o ar? A princípio não se 

adverte que seja uma matéria. Parece como se o espaço que nos rodeia, enquanto não o 

vemos em nenhum corpo sensível não contém nenhuma matéria, pois nada sentimos, e 

podemos caminhar e mover nossos membros através dele sem encontrar o menor 

obstáculo; mas não temos nada mais que acenar muito rapidamente a mão para sentir 

alguma resistência, e também se perceberá certo vento causado por esse rápido 

movimento. Por esse o vento não é outra coisa que o ar posto em movimento; e se é 

capaz de produzir efeitos tão surpreendentes, (quem pode duvidar de que o ar seja uma 

matéria e por também um corpo? pois corpos e matéria significa o mesmo. Os corpos se 

dividem em duas classes: Os sólidos e os fluidos; evidentemente o ar deve se incluir 

entre os fluidos. Tem muitas propriedades como a água, mas é muito mais sutil e tênue. 

Têm concluído, por experiências, que o ar é ao redor de 800 vezes mais sutil e raro que 

a água; ou bem, se o ar chegasse a ser 800 vezes mais denso do que é agora, teria a 

mesma consistência que a água. Pois bem, uma das propriedades principais do ar, por 

que se distingue as demais matérias fluidas, consiste em deixar-se comprimir ou reduzir 

em um espaço menor: está se prova com a seguinte experiência: se toma um tubo de  

 

 

 

metal ou de vidro ABCD bem fechado pelo extremo AB e aberto por outro, no que se 

introduze um tambor que enche exatamente a cavidade do tubo. Se empurra o tubo para 

dentro, e quando tenha chegado a metade E, o ar que ocupava o princípio da cavidade 

ABCD, haverá reduzido à metade, e em consequência será duas vezes mais denso. Se 

empurra o cubo ainda mais, até a metade F entre B e E, o ar haverá reduzido a umespaço 

de 4 vezes menor; e se continua empurrando o cubo até G, de maneira que BG seja a metade 

de BF ou a oitava parte da longitude inteira BD, o ar que enchia ao princípio de toda cavidade 
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do tubo haverá reduzido a um espaço oito vezes menor. Se continua deste modo reduzindo até 

um espaço 800 vezes menor se obterá um ar 800 vezes mais denso e mais seco que o ar 

comum. Entretanto seria tão seco e tão espesso que o ar como a água, o que está em condições 

de provar com outros experimentos. Por isto se reconhece que o ar é uma matéria fluida, 

capaz de se comprimir, ou o que é o mesmo, se reduz a um espaço menor e nesse 

sentido o ar é uma matéria totalmente diferente da água, Se enchesse de água o tubo 

ABCD, e se introduzisse ao cubo, seria impossível fazer entrar adiante. Por mais força 

que se empregasse, no avançaria nada, e antes se romperia o tubo que reduz a água no 

espaço, por menor que fosse. Aqui, pois, uma diferença essencial entre o ar e a água: a 

água não é suscetível de compressão, enquanto o ar pode ser comprimido tanto como se 

queira. 

Quanto mais se comprime no ar, mais denso ou espesso é, assim, o ar que ocupa um 

determinado espaço, em que é reduzida ou comprimida num espaço de duas vezes menor, 

torna-se mais denso por duas vezes, quando comprimidas num espaço de 10 vezes mais baixa, 

é 10 vezes mais denso, e assim por diante. Eu disse que se ele fosse para ser 800 vezes mais 

densa, teria a mesma densidade do que a água e seria tão pesado quanto ela, para o peso 

cresce mesma razão, nomeadamente, a densidade. O ouro é mais pesado do que o corpo e, 

portanto, saber mais denso. Se tem encontrado 19 vezes mais pesado que a água, e uma massa 

de ouro formando o cubo, cuja o comprimento, largura e altura foram cada uma de um pé, 

pesaria 19 vezes mais que uma massa semelhante da água, contudo esta massa de água pesa 

70 libras; logo o ouro pesaria 19 vezes 70, ou seja, 1.330 libras. Se pudesse comprimir o 

ar até que se reduzisse a um espaço 19 vezes 800, ou seja, 15.200 vezes mais pequeno, 

chegaria a ser tão denso e pesado como o ouro. Mas falta muito para poder levar tão 

distante da compressão do ar. Ao princípio, pode-se facilmente fazer avançar o cilindro, 

mas quanto mais se avança mais dificuldades se encontram de levá-lo mais longe; e 

antes de reduzir o ar do espaço 10 vezes menor, necessitariam tais forças para 

impulsionar o cilindro que o tubo se quebraria, a menos que fosse muito forte. Mas não 

somente se necessitassem de grandes forças para impulsionar tão longe o cilindro, se 

bem que para mantê-lo, e quando se soltasse, o ar comprimido o rejeitaria para trás. 

Quanto mais comprimido está o ar, mais esforços realiza para se estender e voltar ao 

seu estado natural. Se chama isto de primavera ou elasticidade do ar; eu pretendo falar a 

Vossa Alteza no próximo correio. 

 

10 de maio de 1790. 
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Carta X: Sobre a rarefação e elasticidade do ar 

 

Vossa Alteza acaba de ver como o ar em uma matéria fluídica de 800 vezes mais sutil 

do que a água, de modo que se pudesse expandir-se num espaço muitas vezes maior, de modo 

que seria 800 vezes mais sutil, se pareceria bastante ao ar que respiramos. Mas o ar tem uma 

propriedade que não combina de maneira alguma com a água: o ar pode ser comprimido em 

um espaço menor, tornando-se mais condensado, como eu tive a honra de provar na carta 

anterior. Isto posto, descobrimos porém outra propriedade no ar não menos importante: se 

pode expandir-se num espaço maior, e por este procedimento é mais sutil.Esta operação é 

chamada rarefação do ar, em que é mais raro ou mais rarefeito Tome-se, como antes, um tubo 

ABCD em cujo fundo AC há um pequeno furo O, com a finalidade de que, ao impulsionar o 

pistão até F, o ar possa escapar pelo furo, e não condensar-se. O ar que ocupa agora a 

cavidade ACEF se encontra em estado natural, então não se fecha bem o furo O, Depois de 

retirado o pistão, o ar  

 

 

 

irá expandir-se sucessivamente em um espaço maior ,de modo que, quando o pistão é retirado 

até G, o espaço CG é o dobro do espaço CF, o mesmo ar, contido no espaço ACEF, 

preencherá agora um espaço duas vezes maior; logo será de 2 vezes menos denso ou melhor 2 

vezes mais rarefeito. Quando se remove o pistão até H. de modo que o espaço CH seja 4 

vezes maior do que CF, o ar chegará a ser 4 vezes mais rarefeito do que foi ao princípio, agora 

já expandido em um espaço 4 vezes maior. E se retirado o pistão, de modo que o espaço fosse 

1.000 vezes maior, o ar se expandiria igualmente neste espaço e seria 1.000 vezes mais 

rarefeito. Nisto o ar também difere essencialmente água; pois se a cavidade ACEF estivesse 

preenchida com água, embora se retirasse o pistão, a água ocuparia sempre o mesmo espaço, 

do começo, e o resto permaneceria vazio. Daí, advertimos que o ar está dotado de uma força 

intrínseca para expandir-se mais e mais, não só quando está condensado, mas também quando 

é rarefeito. Em qualquer fase da condensação ou rarefação em que se encontre, faz esforços 

para estender-se em um maior espaço, e se dilata sempre que não encontra obstáculos. A força 
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de expansão se chama mola ou elasticidade do ar e, com a exposição de experiências 

semelhantes, se encontra que é proporcional à densidade; isto é, quanto mais condensado está 

o ar, mais esforços faz para se estender, quanto mais rarefeito, menos esforços faz. Se me 

perguntassem, talvez porque o ar que está agora no meu quarto não escapa pela porta se está 

dotado da força de estender-se num grande espaço?. Vossa Alteza responderia, sem dúvida, 

que isso ocorreria, inevitavelmente, se o ar exterior não tivesse também grandes esforços para 

estender-se, no entanto, se estes esforços, com o qual o ar do quarto que sair e o de fora entrar, 

são iguais, se destroem mutuamente, e um e outro permanecem em repouso. Mas, se o ar de 

fora houvesse adquirido, por qualquer acidente, uma maior densidade, e portanto, também 

uma maior elasticidade, entraria uma parte no quarto, onde o ar, ao ser comprimido, adquiriria 

também uma maior elasticidade; isto sucederá até a elasticidade do ar de dentro seja igual a de 

fora. Do mesmo modo que, se o ar do quarto se tornasse subitamente mais denso e sua 

elasticidade maior do que o de fora, então o ar do quarto sairia, e, ao perder sua densidade, 

perderia outro tanto de elasticidade, até que alcançasse o grau do ar de fora; em tal caso, o 

movimento cessaria, e o ar do quarto estaria equilibrado com o da fora. Também sucede o 

mesmo com o ar livre: o ar estará tranquilo enquanto tenha o mesmo grau de elasticidade que 

ao redor; e tão logo como o ar de um lugar se faz mais ou menos elástico que o vizinho, o 

equilíbrio não poderá subsistir; mas se a elasticidade é muito grande, o ar se estenderá e 

deslizará para os lugares onde a elasticidade seja menor, e de tal movimento do ar resulta o 

vento. Daí provém que no mesmo lugar a elasticidade do ar seja algumas vezes maior e outras 

menor; esta variação se indica com um instrumento chamado barômetro, cuja descrição 

merece uma explicação especial. No momento me limito a está qualidade do ar, que se 

condensa e se rarefaz, assinalando que, quanto mais condensado está, maior força tem para 

se estender, ou melhor sua elasticidade se faz maior; pelo contrário, se ele se rarefaz 

mais, perde sua elasticidade. Os físicos inventaram uma máquina que pode tanto 

condensar como rarefazer o ar, se chama máquina pneumática. Serve para fazer muitos e 

surpreendentes experimentos, a maior parte dos quis serão conhecidos por Vossa Alteza. 

Falarei unicamente de alguns, enquanto são necessários para esclarecer e explicar a 

natureza e as propriedade do ar, sobre a forma que, ao contribuir com a nossa 

conservação, e inclusive a produção de tudo o que necessitamos, proporcionado pela 

terra, merece que nos formemos de uma justa ideia. 

 

14 de maio de 1760. 

 



91 

 

Carta XI: Sobre o peso do ar. 

 

Já tive a honra de mostrar a Vossa Alteza que o ar é uma matéria fluídica, dotada 

de uma propriedade especial: se deixa comprimir em um espaço menor e se dilata em 

um maior quando não encontra obstáculos. O ar, é então, suscetível tanto para se 

condensar como de se rareficar. Esta propriedade está contida nos termos de mola ou de 

elasticidade atribuídos ao ar, pois se parece a uma mola, que se deixa apertar e de novo 

se solta ao remover os obstáculos. Mas, além disto, o ar tem também uma propriedade 

comum com todos os corpos em geral: a gravidade ou o peso, já que todos os corpos têm 

a tendência a cair, e de fato descem quando não há nada para sustentá-los. Os sábios 

estão divididos e incertos sobre a verdadeira causa desta força, pois é certo que esta 

força existe atualmente. Estamos convencidos pela experiência diária. Conhecemos 

inclusive a quantidade e estamos em condição de medi-la exatamente. O peso de um 

corpo não é nada mais do que a força que lhe impulsiona para baixo; e se pode-se 

conhecer e medir exatamente o peso de cada corpo, conhecemos perfeitamente o peso da 

gravidade, ainda que a causa ou esta força invisível que atua sobre todos os corpos para 

impulsioná-los para baixo não seja totalmente desconhecida. Por isto, nós sabemos que 

quanto mais matéria tem um corpo, mais pesa. Assim, o ouro e o chumbo são mais 

pesados que a madeira ou uma caneta, pois contém mais matéria no mesmo volume ou 

na mesma extensão. Logo, dado que o ar é uma matéria tão sutil e tênue, seu peso ou 

gravidade é tão pequeno que habitualmente escapa aos nossos sentidos; todavia, existem 

experiências que nos mostram sem dúvida alguma. Vossa Alteza tem visto como se pode 

rareficar o ar num copo ou tubo; e, por meio da máquina pneumática, pode-se chegar até 

extrair totalmente o ar até que a cavidade do copo esteja vazia. Ou seja, toma-se um tubo 

ABCD em que se põem no pistão, de maneira que toque  

 

 

 

perfeitamente o fundo não fique nada do ar entre o fundo e o pistão. Para melhor 

consegui-lo, é conveniente que tenha no fundo um pequeno orifício G, pelo qual possa 
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sair o ar quando se impulsa o pistão até o fundo; então se fecha o buraco com um 

tampão para estarmos mais seguros de que não tenha ar oculto ou comprimido entre o 

fundo e o pistão. Depois desta preparação se retira o pistão, para não poder penetrar o ar 

de fora pelo tubo, se terá um perfeito vazio entre o fundo e o pistão, que se pode fazer, 

tirando do pistão mais e mais, tão grande quanto se queira. Por este meio se pode 

esvaziar o ar da cavidade de um copo; e quando se pesa tal copo vazio de ar em uma 

boa balança, pesa menos do que se estivesse cheio de ar, de onde se obtém a importante 

seguinte conclusão: o ar contido no buraco de um copo aumenta o peso deste e, 

portanto, o ar mesmo tem peso. Se a cavidade do copo é tão grande que pode conter 800 

libras de água, se descobre, por este meio, que o ar, que enche a mesma cavidade, pesa 

aproximadamente uma libra; de onde se conclui que o ar é cerca de 800 vezes menos 

pesado que a água. Isto deve-se entender do ar normal, o que nos rodeia e que 

respiramos; pois Vossa Alteza sabe que, por meio de artifícios, se pode comprimir o ar, 

forçando-o a ocupar um espaço menor, e assim adquire maior peso. Se o copo do qual 

tenho falado, pode conter 800 libras de água, estivesse cheio de ar duas vezes mais 

comprimido que o normal, pesaria o dobro de libras do que se estivesse vazio. Se 

Depois, o ar é um corpo pesado, ainda que em estado natural seu corpo seja muito 

pequeno, por tanto está dotado de uma força descendente, de modo que pressiona ou 

pesa os corpos que estão debaixo e que impedem sua descida. Por esta razão o ar 

superior sobre o inferior, e este se encontra comprimido por toda a massa do ar que está 

encima. Por tanto deriva que o ar em nossa região tenha certo grau de compressão ou de 

densidade, produzido pelo peso do ar superior; e se o ar superior fosse mais ou menos 

pesado, nosso ar estaria também mais ou menos comprimido. Assim, o ar debaixo 

sustém o peso do ar de cima, e por isto, quanto mais subimos, uma torre ou uma 

montanha, mais densidade perde o ar, fazendo-se mais raro; e se subíssemos cada vez 

mais alto. Se fosse possível, o ar final desapareceria ou se faria tão sutil e raro que não 

se perceberia. Pelo contrário, quando se desce a um porão muito profundo, a densidade 

do ar aumenta mais e mais, pois existe uma grande quantidade do ar por cima. Se 

fizesse um buraco até o centro da terra, a densidade do ar aumentaria cada vez mais, até 

adquirir a da água e por último a de ouro. 

 

17 de maio de 1760 
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Carta XII: Da atmosfera e do barômetro  

 

Depois de ver que o ar é uma matéria que flui, compressível e pesada, assinalo 

que a terra está rodeada por todas partes do ar, que se chama atmosfera. Também é 

impossível que tenha algum lugar na terra desprovido de ar e que não se encontre por 

cima de tudo, ou que haja um vazio perfeito; o ar das regiões vizinhas, comprimido pelo 

peso de cima, e fazendo, consequentemente, contínuos esforços para dilatar-se, estender-

se-á rapidamente por aquele lugar chamado de espaço vazio. Assim, a atmosfera 

preenche o espaço ao redor da terra, e em todas as partes o ar de baixo está comprimido por 

sustentar o peso do de cima. Pois bem, ao comprimir o ar, sua elasticidade aumenta, e cada 

grau de compressão contém certo grau de elasticidade pelo qual o ar faz os esforços para 

expandir-se. Logo o ar está sempre comprimido pelo peso do de cima, até um grau que 

sua elasticidade se iguala a força que o comprime. Então, ainda que o ar só é 

comprimido desde do alto, em virtude de sua elasticidade faz esforços para expandir-se 

em todos os sentidos, não só para baixo, se não também para os lados; está é a razão que 

o ar em um quarto está tão comprimido como o de fora, o que tem surgido paradoxo para 

alguns filosóficos. Dizem: em uma casa, o ar debaixo está comprimido pelo ar que se 

encontra encima da casa, enquanto que o ar de for está comprimido pelo peso de toda a 

atmosfera, cuja a altura é quase imensa. Mas esta dúvida se resolve por essa propriedade 

do ar: ao estar comprimido tenta se dispersar em todos os sentidos, e o ar do casa é 

reduzido pelo ar exterior ao mesmo grau de compressão e elasticidade. Tanto se nos 

encontrarmos em uma casa ou fora, experimentaremos a mesma compressão do ar, 

sempre que estivermos na mesma altura ou a mesma distância do centro da terra. Pois já 

é notado que ao ascender a 
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uma torre alta ou montanha, a compressão é menor, pois o peso do ar que está em cima 

é menor Muitos fenômenos confirmam sem dúvida alguma o estado de compressão do 

ar. Tomemos um tubo AB, fechado pelo extremo A e, enchendo- o de água ou de outra 

matéria fluida, se inverte, de maneira que o extremo aberto B fique baixo; não se 

derrama nada. A elasticidade ou a compressão do ar, que empurra o fluido em B, o 

sustenta no tubo. Mas se penetra o tubo A, o fluido fica imediatamente, pois o ar 

pressiona em seguida para cima a agua e a expulsa para baixo: de onde se compreende 

que mesmo o tubo estando fechado no extremo superior, a força do ar externo tem agua. 

Agora, se o tubo é inserido dentro de um vidro a partir do qual o ar é aspirado através 

da máquina pneumática, a água desce instantaneamente. Os antigos, desconhecedores 

desta propriedade do ar, diziam que a natureza sustenta o fluido no tubo por medo e 

ainda horror ao vazio. Pois se o fluido descesse, faria no alto do tubo um vazio, por não 

encontrar no ar o rumo da passagem para entrar. Segundo eles, o medo o vazio impedia 

o fluido cair abaixo. Mas agora se sabe com certeza que é a força do ar que sustenta o 

peso do fluido no tubo; e com esta força é de uma quantidade determinada, o efeito não 

pode sobrepor certo término. Descobriram que se o tubo AB, cheio de água, é mais 

comprido de 33 pés, a água não permanece suspensa, se não que desce até que fica no 

tubo da altura de 33 pés; e colocado na mesma força que sustenta o peso de toda 

atmosfera, se conclui que a atmosfera pesa tanto como uma coluna de água de 33 pés de 

altura. Se, no lugar da água, se tomasse mercúrio que é 14 vezes mais pesado, a força 

do ar não seria capaz de sustentá-lo no tubo mais que a altura de 28 polegadas mais ou 

menos; e se o tubo é mais alto, o mercúrio desce nele até à sua altura se encaixa à 

pressão da atmosfera, deixando na parte superior do tubo um espaço vazio. Um tubo 

semelhante, fechado por cima e aberto por baixo, constitui o instrumento chamado 

barómetro, e por ele tem conhecido que a atmosfera não é sempre igualmente pesada. 

Se conhece seu verdadeiro peso pela altura do mercúrio no barómetro, como esta é mais 

ou menos indica se o ar ou atmosfera é mais pesado ou menos pesado. Esta é a autêntica 

indicação do barómetro; cada vez que sobe ou desce, assinala com certeza se o peso ou 

pressão da atmosfera aumenta o diminui. Isto era oque me havia proposto presentar a 

Vossa Alteza. 

 

20 de maio de 1760. 
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Carta XIII: Sobre os rifles de vento, e sobre o estado de compressão do ar na pólvora do 

canhão 

 

Já expliquei a Vossa Alteza essa propriedade tão característica do ar que se deixa 

reduzir a um espaço menor e que se chama condensação do ar, a partir dela se pode dar 

razão de muitos efeitos tanto da natureza como de artificio. Começarei explicando os 

rifles de vento, não duvido que este instrumento é bem conhecido por Vossa Alteza. 

Sua construção é semelhante a dos rifles comuns; mas no lugar da pólvora, utiliza ar 

condensado para expelir a bala. Para entender como se sucede isto, convém observar 

que a condensação do ar requer uma força tanto maior quanto maior seja a 

condensação. Veja bem, ao estar o ar condensado, faz esforços para se expandir, e esses 

esforços são iguais exatamente a força requerida para lhe condensar até esse ponto. 

Depois, quanto mais condensado este ar, maior é também seu esforço para se se 

expandir; e se o ar se reduz a uma densidade duas vezes maior que a comum, o que 

acontece quando se deduz a um espaço duas vezes menos, a força com a que trata de se 

expandir-se é igual a pressão de uma coluna de água de 33 pés de altura. Imagine Vossa 

Alteza um grande tonel desta altura cheia de água, esta exercerá uma grande força sobre 

o fundo; se se fizesse um orifício no meio, a água sairia com grande força; se se 

quisesse tampar o orifício com o dedo, se sente a força da agua, e o fundo do tonel sofre em 

todas as partes uma força semelhante. Então, um copo contendo ar duas vezes mais denso que 

o comum experimentará uma força igual; e a menos que seja suficientemente forte para 

resistir esta força, se romperá. As paredes do copo devem ser tão fortes como o fundo do dito 

tonel. Se o ar do copo for três vezes mais denso que o comum, sua força seria uma vez 

maior, e a mesma que sustentaria o fundo de um tonel de 66 pés de altura, cheio de 

água. Vossa Alteza compreenderá facilmente que tal força é muito grande, e cresce na 

mesma proporção se o ar se condensa 4 vezes, 5 vezes ou mais que o comum. Sentado 

isto, no fundo de um rifle de vento há uma cavidade bem fechada por todas as partes, 

em que se comprime mais e mais o ar para reduzi-lo a tão alto grau de densidade quanto 

as forças que se empenham são capazes, e por este procedimento o ar preso na cavidade 

adquirirá uma terrível força para escapar; e quando se faz um orifício escapará no 

momento com muita força. O orifício se encontra no lugar do tubo onde se coloca a bala. 

O orifício está bem fechado; mas quando se quiser atirar, se realiza um movimento para 

ficar aberto por um instante, portanto, se não se escapa mais que uma pequena 

quantidade de ar, todavia o suficiente para atirar outras vezes. Mas cada vez que a 
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densidade do ar, e portanto também sua força, diminui; razão pela qual os tiros 

sucessivos são menos potentes que os primeiros, até que sua força se perde por 

completo. Se o mencionado orifício permanece mais tempo aberto, escaparia mais vento, 

a maior parte inútil, pois a força atua sobre a bala enquanto se encontra no tubo do rifle; 

a partir de sua saída, é inútil que o orifício permaneça sobretudo aberto. Compreende-se 

facilmente que poder se- ia condensar o ar muito mais, se poderia, por meio dos rifles de 

vento, produzir os mesmos efeitos com os rifles comuns ou com os de canhão. Também 

a ação da artilharia se fundamenta no mesmo princípio. A pólvora do canhão no é outra 

coisa que uma matéria contendo em seus poros ar extraordinariamente condensado. 

A própria natureza realiza as operações que efetuamos ao comprimir o ar, mas a 

natureza leva a condensação para um grau mais elevado. Se trata somente de abrir as 

pequenas cavidades onde está fechado o ar condensado para proporcionar a liberdade de 

escapar. Isto é causado por meio do fogo que quebra as pequenas cavidades, e no ar fechado 

de repente escapa com maior força, e impulsa as balas de forma como temos visto nos rifles 

de vento, mas com muito mais força. Seguem-se duas consequências surpreendentes que 

surgem a partir da condensação do ar, com a única diferença de que uma condensação de foi 

executada pela arte e a outra pela própria natureza. Adverte-se nisto, como em todas as coisas, 

que as obras da natureza são infinitamente superior ores as que a inteligência humana é capaz 

de produzir; e em tudo encontramos temas evidentes para admirar a potência e sabedoria 

sobre o autor desta natureza. 

 

24 de maio de 1760. 
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Carta XIV: Sobre o efeito que o calor e o frio produzem em todos os corpos, e sobre 

os pirômetros e termômetros 

 

Além das qualidades do ar que tive a honra de apresentar a Vossa Alteza, ainda há 

uma muito importante, comum a todos os corpos, não excetuando os sólidos: a mudança de 

frio e calor. Observa-se geralmente que todos os corpos ao esquentar aumentam. Uma barra 

de ferro, quando é muito quente, é mais comprida e larga do que quando estava frio. Ele tem 

um instrumento chamado pirômetro, indicando o menor alongamento ou encurtamento 

sofrido por uma barra que se aplica. Vossa Alteza sabe que algumas rodas de um relógio se 

vão indo muito lentamente, enquanto que o movimento para trás é muito rápido, mesmo se 

causada pelo movimento lento das primeiras. Então, por uma espécie de relógios, você pode 

fazer uma mudança quase imperceptível um resultado muito significativo, e este é o acontece 

no instrumento chamado pirômetro do qual fala. Colocando-o em uma barra de ferro ou 

qualquer outro material, por pouco que se alongue ou se encurte, há um índice, como em um 

relógio, que é levado a percorrer um espaço considerável. Quando aplicado a uma barra de 

ferro ou outro material ou, e é colocado sob uma lâmpada para aquecer, o índice é posto em 

movimento e demonstra que a barra se estende, se o calor aumenta, também a barra cresce em 

comprimento; mas quando a lâmpada é removido e deixa-se esfriar a barra, o índice se 

desloca no sentido oposto, indicando pólvora que pese, assim, reduz e se corta No entanto, a 

mudança é tão pequena que não poderia apenar perceber sem o recurso deste instrumento. Se 

capta também esta variação nos relógios pêndulo, chamados simplesmente depêndulo. O 

pêndulo se aplica aqui para moderar o movimento; de maneira que se alargue o pêndulo, o 

relógio corre mais devagar, e diminui, o relógio avança mais. Observa-se que quando está 

mais calor todos os relógios se aquecem mais devagar, e no frio intenso e mais rápido; sinal 

certo de que o pêndulo é feito com calor por mais tempo e mais curtos com o frio. Tal 

variabilidade, causada pelo frio e calor, ocorre em todos os organismos, mas difere 

grandemente de acordo com a natureza da arte, que são feitas, algumas são muito mais 

sensíveis do que outros. Nos fluidos esta variabilidade é muito sensível. Para garantir tubo de 

vidro ligado por tomada BC unido pelo extremo B  por uma bola oca e A se enche de 

qualquer líquido, por exemplo até M. Então, quando se aquece a bola A, o líquido passa de M 

a C, e quando se produz o frio, o líquido desce para B, onde é visto muito claramente, o 

mesmo líquido ocupa mais espaço com o calor e menor com o frio Também notará que esta 

variação deve ser mais sensível quando a bola é larga e o tubo estreito, pois se toda a massa 

do líquido, se aumenta ou diminui o líquido uma milésima parte, esta parte vai ocupar um 
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espaço dentro do tubo maior, porque o tubo é mais estreito. Por outro lado, um instrumento 

deste tipo é muito apropriado para indicarmos os vários graus de calor e de frio, pois se o 

líquido  

 

 

 

sobe ou desce no instrumento, diz-se com segurança que o calor aumenta ou diminui. Tal 

instrumento, chamado de termômetro, nos indica as mudanças de calor e frio é totalmente 

diferente do conhecido por barômetro, o qual indica o peso do ar, melhor, a força com que o 

ar está aqui embaixo. Este aviso é particularmente necessário uma vez que os termômetros e 

barômetros comuns muito se assemelham entre si, sendo ambos tubos de vidro cheios de 

mercúrio, mas a sua construção e os princípios em que se baseiam diferem completamente. 

Esta qualidade, de que todos os corpos se dilatam com o calor e se contraem com o frio, 

também concorda, e em um grau muito eminente, ao do ar. Tenho a intenção de discutir o 

assunto de forma mais completa na próxima carta. 

 

27 de Maio de 1760 
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Carta XV: Das mudanças que o calor e o frio produzem na atmosfera 

 

O calor e o frio produzem no ar o mesmo efeito que nos outros corpos. O calor rarefica 

o ar e, o frio o condensa. No entanto, pelo que tive a honra de explicar a Vossa Alteza uma 

quantidade de ar não está determinada a ocupar um espaço limitado como os outros corpos; 

sendo que por sua natureza o ar tende a se expandir, e de fato se expande quando não encontra 

obstáculo que se oponha a sua expansão. Esta propriedade chama-se elasticidade do ar. 

Assim, se o ar está preso em um tubo, faz esforços para rompê-lo, e o esforço é tão maior 

quanto mais condensado está. Daí se obtém a seguinte regra: a elasticidade do ar é 

proporcional a sua densidade; de modo que se o ar é duas vezes mais denso, sua elasticidade é 

também duas vezes maior, e, em geral, a cada grau de densidade corresponde um 

determinado grau de elasticidade. Mas agora convém observar que esta regra só é 

verdadeira quando o ar mantém o mesmo grau do calor. Quando o ar se aquece demais, 

adquire uma maior força para se estender correspondente a sua densidade, e o frio produz 

o efeito contrário, diminui sua força expansiva. Logo, para conhecer a verdadeira 

elasticidade de uma massa de ar, não é suficiente saber a densidade, também precisa-se 

notar o grau do calor que convém. Para clarificar isto, imaginemos dois quartos fechados 

por todas as partes, mas que se comunicam mediante a uma porta, e que tem o mesmo 

grau de calor nos dois quartos. É preciso que ambas as portas que sai o ar tenha o mesmo 

grau de densidade; pois se o ar fosse mais denso e, em consequência, mais elástico que a 

outra escaparia parte daquele ar para entrar este, até que a densidade dos dois se 

igualasse. Mas, suponhamos agora que um quarto se esquente mais que o outro, o ar 

adquirirá nele uma maior elasticidade, se expandirá, e ao entrar no outro quarto, reduzirá 

dele em um espaço menor. O quarto, reduzirá o ar dela a um espaço menor, até que a 

elasticidade, em ambos os quarto, alcance o mesmo grau. Até que isto suceda, passará um 

vento pela porta do quarto, um vento quente e frio e quando o equilíbrio se estabelecer, o 

ar estará mais rarefeito quente e mais condensado do que frio; no entanto, a elasticidade 

de ambos os ar será o mesmo. Logo está claro que duas massas de ar de diferentes 

densidade podem ter a mesma elasticidade, a saber: quando uma está mais quente que a 

outra, esta circunstância pode acontecer que as duas massas de ar com o mesmo grau de 

densidade estejam dotadas de diversas elasticidades. O que acabo de dizer que em de dois 

aposentos pode-se aplicar as duas regiões: quando um lugar se esquenta mais que o outro, 

o ar necessariamente flui de um para o outro, a causa que se produz o vento. Aqui é uma 

causa fecunda de bons ventos, embora talvez outro, composto pelos graus diversos de 
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calor em diferentes regiões da terra; e pode-se demonstrar que o ar ao redor da terra não 

pode permanecer em repouso, a menos que em todas as partes, à alturas iguais, se encontre o 

mesmo grau não somente de densidade, como de calor. E se não houvesse vento ao longo da 

superfície da terra, pode-se concluir com segurança que o ar teria a mesma densidade e calor 

em toda parte na mesma altura. Agora veja, como isto não acontece é absolutamente 

necessário que há sempre vento, pelo menos em algumas regiões; tão elevado, em toda a terra, 

domina o mesmo grau de densidade e calor, como se ele estivesse em um lugar mais quente 

do que em outra, o ar não poderia estar em repouso, mas acabaria. Então, se não há vento 

nestas regiões elevadas, grau necessariamente o de calor está em toda parte e sempre o 

mesmo, o, que é certamente um paradoxo surpreendente, dadas grandes variações, calor e frio 

que experimentamos aqui até mais de um ano e um também de um dia para outro, para não 

mencionar os diferentes climas, ou seja, dado o calor insuportável no Equador, dos gelos 

horríveis nos polos da terra. No entanto, Ia mesma experiência confirma a verdade deste 

grande paradoxo. Nas montanhas da Suíça, a neve e o gelo permanecerá o mesmo no verão e 

inverno; e nas cordilheiras, que constituem as altas montanhas do Peru, na América, 

localizadas no mesmo equador, a neve e o gelo são inalteráveis, e reina um frio tão excessivo 

como nas regiões polares. A altura dessas montanhas não superior a uma milha alemã ou 

24.000 pés; de onde se pode concluir que se voássemos a uma altura de 24.000 pés sobre a 

terra, nós encontraríamos sempre e em todas as partes no mesmo grau de frio, e ainda um frio 

considerável. Não instruiríamos nenhuma diferença durante o verão e o inverno, nem em 

torno do equador nem dos polos A está altura, e mais acima, o estado da atmosfera é sempre e 

em todas as partes constante, e as variações entre o calor e o frio só tem lugar aqui abaixo, na 

superfície da terra. Só aqui faz um sensível o efeito dos raios do sol. Vossa Alteza terá sem 

dúvida curiosidade para conhecer a razão, este será o tema que dedicarei à próxima carta. 

 

31 de maio de 1760. 
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Carta XVI: Porque se experimenta em todas as partes e em todas as estações o 

mesmo frio, quando se sobe as montanhas mais altas como quando se desce as 

covas mais profundas 

 

Constitui um fenômeno muito estranho que, em todas partes da terra, quando se sobe a 

uma grande altura, por exemplo, 24.000 pés (no caso de que fosse possível) se experimenta o 

mesmo grau de frio, enquanto aqui abaixo as variações de calor são tão consideráveis, não só, 

ao respeito dos diferentes climas, se não também no mesmo lugar nas distintas estações do 

ano. A variação na superfície da terra é causado, sem dúvida, pelo sol, e parece que sua 

influência deve ser até mesmo e para cima e para baixo, especialmente quando pensamos que 

estejam em todas as partes, alturas iguais uma altura de 24.000 pés, ou uma milha, a mesma 

não adquire nada comparado com a distância do sol, cerca de trinta milhões de quilômetros, 

embora este ponto é muito grande da nossa perspectiva e para ultrapassar as nuvens mais 

altas, então é necessário para resolver esta importante questão. Para isso, indicou que os raios 

de calor dos corpos não lhes permitem a passagem livre. Vossa Alteza sabe que são 

transparentes, pelúcidos ou diáfanos os corpos cujo podemos ver os objetos. Tais corpos são 

de vidro, o cristal, a água e muitos outros líquidos, ainda que sejam mais ou menos 

transparentes que os outros. Um corpo transparente, exposto ao sol, não se esquenta como 

outro não transparente, a madeira, o ferro, etc. Os corpos que não são transparentes se 

chamam opacos: assim como uma lente ustoria, ao transmitir os raios do sol, queima os 

corpos opacos sem se esquentar na mesma. Também a água, exposta ao sol, se esquenta um 

pouco, enquanto que não é perfeitamente transparente; e quando vemos as beiras dos rios, e o 

sol esquentando mais, se deve ao fundo enquanto o corpo opaco, o tem esquentado os raios 

transmitidos pela água. Então, um corpo esquenta o caldo, os próximos corpos por tanto a 

água esquentada pelo fundo; e quando é muito profunda, de maneira que os raios não podem 

penetra até o fundo, só se sente no calor, ainda que o sol sai bem forte. O ar é transparente, em 

maior grau do que o cristal e a agua; onde se segue que não pode esquentar o sol, por que os 

raios passam livremente através dele. Todo calor que sentimos frequentemente no ar, tem sido 

comunicado pelos corpos opacos esquentados pelos raios solares; e se fosse possível fazer 

desaparecer todos esses corpos, o ar quase não sofreria mudanças alguma em sua temperatura 

por causa dos raios solares; permaneceria igualmente frio se estivesse ou não exposto ao sol. 

No entanto, o ar daqui de baixo não está completamente tranquilo; as vezes está tão cheio de 

vapores que perde quase por completo sua transparência, apresentando uma espessa neve, e 

quando se encontra neste estado, os raios do sol atuam sobre ele e podem esquentá-lo 
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imediatamente. Mas estes vapores não ascende muito, é a altura de 24.000 pés e mais uma tão 

sutil e puro e quando se encontra no estado, os raios do sol atual sobre ele e podem esquentá-

lo imediatamente. Mas esses vapores não sobem muito, já que a altura de 24.000 pés e mais 

adiante é tão sutil e perfeitamente claro, portanto raios do sol não pode produzir qualquer 

efeito. Este ar é também suficiente afastado dos corpos terrestres para que possam comunicar 

seu calor, que a comunicação não pode ir tão longe. Vossa Alteza compreenderá facilmente 

como nas regiões muito altas, os raios solares, não podem produzir efeito algum, portanto, ali 

se deve dominar em todas as partes e sempre o mesmo grau de frio, o sol não tem qualquer 

influência, e o calor do corpos terrestres não podem comunicá-lo lá em cima. Mais ou menos 

o mesmo acontece em toda parte nas elevadas, onde é sempre mais frio do que planícies e 

vales A cidade de Quito, no Peru, está localizada quase no Equador e, a julgar pela sua 

situação deve ser insuportável no entanto, a temperatura do ar é bastante adequado e não 

difere muito de Paris. Mas esta cidade está localizada em uma grande altura acima da 

verdadeira superfície da terra, quando se vai a ela desde o mar, é necessário subir por muitos 

dias, de modo que está situado em uma área tão grande quanto as mais altas montanhas 

denominado cordilheiras. Devido a esta circunstância, parece que o ar deve estar tão quente 

quanto a superfície da terra, uma vez que toca aos corpos opacos que afeta os raios dos raios 

solares.  Esta objeção é muito importante, e não por outra razão pode ser dada, mas o ar em 

Quito, ao estar muito elevado, deve ser muito mais sutil e menos pesado do que entre nós, 

como prova irrefutável o barômetro apresentará algumas polegadas mais baixa. Este ar não é 

suscetível de esquentar tanto quanto um mais pesado do ar, já que contém muitos vapores e 

outras partículas comuns flutuam no ar, e nós sabemos por experiência que um ar muito 

carregado é mais propício ao calor. Eu posso agregar também um outro fenômeno similar, não 

menos surpreendente: em cavernas profundas, ou mesmo, se possível, reina em toda parte e 

sempre o mesmo grau de calor; é mais ou menos igual. Como os raios de sol se produzir o seu 

efeito sobre a superfície da terra, de onde se comunica tanto para cima quanto para baixo, eu 

não posso aprofundar-me muito sobre este tema, este efeito profundo não é insensível, o 

mesmo para as consideráveis alturas. Espero que esta solução satisfaça a curiosidade de Vossa 

Alteza. 

 

3 de junho de 1760 
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Carta XVII: Sobre os raios da luz e sobre os sistemas de Descartes e de Newton 

 

Tendo falado de raios de sol, toda a fonte de calor e luz que nós apreciamos, 

definitivamente Vossa Alteza perguntará sem dúvida, que significa os raios? Sem argumentos, 

este é um dos maiores problemas da física e da qual depende uma infinidade de fenômenos. 

Tudo o que pertencente à luz e nos faz visíveis os objetos está intimamente ligada a este 

problema. Os antigos filósofos não pareciam muito preocupados em toda parte sua solução. A 

maioria era de conteúdo para dizer que o sol tem qualidade de iluminação, aquecimento e 

olhar. Mas você tem o direito de saber O que é essa qualidade? Alguma parcela, ou a sua 

substância chega até para nós? Ou passar algo como semelhante a uma campainha cujo som 

nos acompanha, sem que parte alguma da campana seja levada aos nossos ouvidos, como se 

tivesse tido a honra de expor a Vossa Alteza ao explicar a propagação e a percepção do som? 

Descartes, o primeiro dos modernos filósofos, sustentava este último parecer, e, havia enchido 

o universo inteiro é uma questão sutil de pequenos glóbulos, que chamou o segundo elemento, 

coloca o sol em uma agitação perpétua que golpeia sem cessar a este glóbulos e se 

comunicam num instante por todo o universo. Mas depois de descobrir que os raios sol não 

chegam até nós em um instante, mas chegam gastando cerca de 8 minutos para percorrer essa 

distância longa, o parecer de Descartes já tinha sido aparentemente abandonado, para não 

mencionar outras grandes desvantagens que acompanham. Depois, o grande Newton abraçou 

a primeira opinião, e argumentou que os raios chegam realmente do corpo solar e partículas 

extremamente sutis são jogados e disparadas com velocidade prodigiosa que traz cerca de 8 

minutos do sol. Este ponto de vista, que é da maior parte dos filósofos hoje, e especialmente o 

Inglês, é chamado o sistema de emanação, acredita-se atualmente que estejam em todas as 

partes, alturas iguais, de modo que, emanam raios sol e outros corpos luminosos, o mesmo 

que a água emana ao saltar de uma fonte. Tal ponto de vista parece muito temerária e 

contrária à razão, porque se o sol lança continuamente e em todos os sentidos tais rios matéria 

luminosa com velocidade prodigiosa, parece que sua matéria deveria rapidamente esgotar-se, 

ou pelo menos seria necessário após séculos muitas notas e alguma diminuição, o que é 

totalmente contrária às observações. Sem dúvida, uma fonte, que se joga em todos os sentidos 

jatos de água, antes se esgotaria quanto maior fosse a velocidade, e dada a prodigiosa 

velocidade dos raios deveriam esgotar o corpo solar. Ainda que se suponha se fosse partículas 

tão sutis que formam os raios, não se ganharia nada. O sistema repugna o mesmo. Não se 

pode dizer que esta emanação não se realiza em todos os sentido, pois em qualquer lugar que 

alguém vê o sol inteiro, o que se aprova irrefutavelmente que de todos os pontos do sol são 
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lançados raios para esse lugar. Em consequência, o caso é bem diferente ao de uma fonte que 

joga jatos de água em todos os sentido. Aqui, o quando sai de um só lugar para outro, cada 

ponto não lançaria nada mais que um só cano. Mas no caso do sol, cada ponto da sua 

superfície lança uma infinidade de canos que se difundem em todas as direções. Esta 

circunstância só aumenta a infinita quantidade de matéria luminosa que o sol deveria ter. Mas 

tem ainda outro inconveniente não menor: não apenas o sol lança raios de sol as estrelas 

também. Então, todas as partes haveria raios de sol e das estrelas que se encontrariam, com 

que ímpeto deveriam chocar-se uns com os outros! e com qual frequência mudariam sua 

direção! Tal entrecruzamento deveria verificar-se em todos os corpos luminosos que as vezes 

se vê; no entanto, cada um parece raro, sem sofrer a menor desconfiguração por parte dos 

outros. E esta é uma prova segura de que muitos raios podem passar pelo mesmo ponto sem 

atrapalhar uns e outros, o que é incompatível com o sistema da emanação. De fato, se dois 

canhões de água se encontram, eles irão mudar seu movimento consideravelmente. Daí, 

vemos que o movimento dos raios de luz difere essencialmente dos canhões de água, e em 

geral de todas as matérias projetadas. Então, considerando-se transparentes os corpos pelos 

quais passam livremente os raios de luz em todas as direções, os partidários desse parecer são 

forçados a dizer que estes corpos contêm poros dispostos em uma linha reta, deixando cada 

ponto da sua superfície em todos os sentidos, porque não poderia conceber qualquer linha que 

não pode passar um raio de sol, e, portanto, com velocidade inconcebível e sem bater. Aqui 

estão alguns corpos extremamente crivados, que, no entanto, nos parecem bastante sólidos. 

Finalmente, para a visão, é necessário que os raios entrem nos nossos olhos para atravessar 

sua substância com a mesma velocidade. 

Eu acho que todos esses problemas convencerão suficientemente a Vossa Alteza de 

que o sistema da emanação não tem lugar em qualquer forma "da natureza, e sua Alteza 

certamente se surpreenderá já que tal sistema tem sido imaginado por um homem tão grande e 

aceito por muitos filósofos iluministas. Mas Cícero disse que não poderia imaginar algo tão 

absurdo como não é, capaz de sustentar filósofos. Para o que a mim me respeita, sou muito 

pouco filosófico para aceitar este ponto de vista. 

 

7 de junho de 1760 
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Carta XVIII:Sobre as dificuldades que apresenta o sistema da emanação 

 

Por estranho que possa parecer a Vossa Alteza o parecer do grande Newton, 

segundo o qual os raios provém do sol por emanação efetiva, no entanto, têm encontrado uma 

aprovação tão geral que quase ninguém se atreveria a duvidar dela. Sem dúvida tem 

contribuído em grande medida, a autoridade deste eminente filósofo inglês, o primeiro em 

descobrir as verdadeiras leis sobre o movimento dos corpos celestes. Este mesmo 

descobrimento tem levado o sistema da emanação.  

Descartes, para sustentar sua explicação, se via obrigado a encher todo o espaço do 

céu de uma matéria sutil, através da qual todos os corpos celeste se movessem com inteira 

liberdade. Mas se sabe que se um corpo se move no ar se encontra em resistência. Então 

Newton concluiu que, por sutil que se suponha a matéria do céu, os planetas deveriam 

encontrar alguma resistência em seu movimento. Mas, se diz, que este movimento não está 

sujeito a nenhuma resistência, de onde se conclui que o espaço imenso dos céus não contém 

matéria alguma. Por todas as partes reina um vazio perfeito, e este é um dos principais 

dogmas da filosofia newtoniana: a imensidão do universo não contém absolutamente 

nenhuma matéria nos espaços que se encontram entre os corpos celestes. Diante disto, haverá 

o sol até nós, ou ao menos até a atmosfera da terra, um vazio perfeito. Na verdade, quanto 

mais subimos, encontramos uma forma mais sutil, pelo que parece ser totalmente perdida 

assim. Então, se o espaço entre o sol e a terra está absolutamente vazio, é impossível que os 

raios cheguem a nós por via de comunicação, como é o som de uma campana que nos 

comunica por meio do ar, de maneira que si faltasse o ar não ouvíssemos absolutamente nada, 

pela força que se escuta a campana. Havendo, pois estabelecido um vazio perfeito entre os 

corpos celestes, não resta outra possibilidade a de aceitar o sistema da emanação. Esta razão 

obrigou a Newton a sustentar que o sol, e de modo semelhante todos os corpos luminosos, 

lançam os raios atualmente e que são uma parte real do corpo luminoso, lançados com uma 

força terrível. Impressionante tem que ser está força para imprimir aos raios a extraordinária 

velocidade com a que chegam do sol até nós em 8 minutos.  

Mas agora vamos ver se esta explicação pode existir junto com a principal ideia de 

Newton: o espaço nos céus é vazio para que os planetas não encontrem resistência nenhuma.  

Vossa Alteza julgará facilmente que os espaços do céu, em vez de lugares vazios, estão tão 

cheios de numerosos raios de sol, se não também de todas as estrelas que o atravessam por 

todas as partes e em todos os sentidos continuamente, e com maior rapidez. Porque os corpos 

celestes que atravessam estes espaços, em lugar de encontrar um vácuo, encontrariam a 
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matéria dos raios de luz em uma agitação formidável, corpos que mudaria muito mais seu 

movimento que se esta matéria estivesse em repouso. Assim pois, Newton, temendo que uma 

matéria sutil como Descartes supôs, que modificasse o movimento dos planetas, concluiu num 

recurso estranho e as vezes o contrário de sua própria intenção, pois por este meio os planetas 

deveriam padecer de uma perturbação infinitamente mais considerável. Tenho aqui um 

exemplo bem triste do saber humano, que para evitar certos inconvenientes, cai com 

frequência nos maiores absurdos 

Já tenho tido a honra de expor a Vossa Alteza outra muitas dificuldades insuperáveis 

no sistema de emanação. E agora como a principal e ainda a única razão que introduz a 

Newton nesta concepção, é tão contraditória em si mesma que o destrói inteiramente. Todas 

estas razões juntas não nos permitem vacilar um momento em descartar esse estranho sistema 

sobre a emanação da luz, por grande que possa ser a autoridade do filósofo que tem 

estabelecido. Newton tem sido sem dúvida uma das mais grandes filósofo que tenham 

existido jamais. Sua profunda e sua penetração nos mistérios mais ocultos da natureza, serão 

sempre objeto de nossa admiração e da posteridade. Mas os erros deste grande homem devem 

servir para nos humilhar e reconhecer a fraqueza do espirito humano, que, depois de se elevar 

aos mais altos graus alcançáveis pelos homens, tem frequentemente o risco de se precipitar 

nos erros palpáveis. Se estão submetidos as quedas tão infaustas nas investigações sobre os 

fenômenos deste mundo visível que golpeia nossos sentidos, que infelizmente seríamos se 

Deus nos tivesse abandonado a nossas próprias forças com respeito as coisas invisíveis e que 

remetem a nossa salvação eterna. Sobre este importante tema, a revelação nos tem sido 

absolutamente necessária, devemos agradecer com maior veneração, e ainda que nos 

apresente coisas que nos pareçam inconcebíveis, devemos recordar nossa debilidade de 

espirito, que se extravia tão facilmente ainda entre as coisas visíveis.  Cada vez que vejo os 

livres pensadores criticar as verdades de nossa religião e se burlar delas sobre o que 

raciocinava tão ligeiramente são mais sublimes e mais elevadas que aquelas sobre as que o 

grande Newton errou tão palpavelmente. Desejaria que Vossa Alteza não esquecesse jamais 

esta reflexão. As ocasiões não se apresentam a este respeito nada mais do que quando se tem 

necessidade delas. 

 

10 de junho de 1760. 
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Carta XIX:Exposição de outro sistema sobre a natureza dos raios e da luz 

 

Vossa Alteza acaba de ver que o sistema da emanação está sujeito a dificuldades 

insuperáveis e a concepção de um vazio ocupando todo o espaço entre os corpos celestes não 

pode sustentar-se de forma alguma, porque os mesmo raios da luz o encheriam. Em 

consequência, se está obrigado a conceder duas coisas: uma, que o espaço entre os corpos 

celestes está cheio de uma matéria sutil; outra, que os raios não são uma emanação atual do 

sol e dos outros corpos luminosos, em virtude da qual despedida uma parte de sua substância, 

como Newton pretendeu. Esta matéria sutil que preenche todos os espaços entre os corpos 

celestes é chamado de éter, cuja extrema sutileza não pode ser posta em dúvida. Para formar 

uma ideia não tem que considerar o ar, que sendo uma questão muito sutil aqui abaixo, é 

muito mais ao elevar-se, até que, por assim dizer, é completamente perdido, ou confundido 

com éter. 

Consequentemente, o éter é também uma matéria fluídica como o ar, mas 

incomparavelmente mais sutil e mais fina por que sabemos que os corpos celestes iam cruzar 

livremente, sem qualquer resistência alguma sensível. Sem dúvida, também possui 

elasticidade ao tentar se espalhar em todas as direções e penetrar espaços que possam estar 

vazios, de modo que, se por qualquer acidente faltasse em algum lugar o éter, o fluido corria 

ao redor em um instante e em um lugar que ficaria cheio novamente. Sob essa elasticidade 

não é apenas acima da nossa atmosfera, se não que a penetra em todos os lugares e também se 

infiltra nos poros dos corpos aqui, portanto, bastante livremente atravessa com bastante 

liberdade. Assim, ao extrair o ar de um tubo por meio de uma máquina pneumática, não é 

necessário crer que exista em vazio, sendo que o éter ao passar pelos poros do tubo o 

preencha instantaneamente. Quando se enche a plataforma do tubo de vidro bastante largo e 

se inverte para formar um barômetro, acredita-se ver sobre a plataforma um vácuo onde não 

há ar, porque o ar não pode passar através do vidro, aparentemente, essa lacuna é preenchida 

com éter para chegar lá sem dificuldade. Por esta elasticidade e sutileza do éter terei a honra 

de explicar um dia a Vossa alteza os fenômenos surpreendentes da eletricidade. É também 

muito provável que o éter tem uma elasticidade muito maior do que o ar e muitos efeitos na 

natureza são produzidos por esta força. Não duvido que a compressão de ar na pólvora de 

canhão seja o trabalho da força elástica do éter, e já que sabemos por experiência própria que 

o ar está nele quase mil vezes mais condensado do que o habitual, em seguida, a sua 

elasticidade sendo o mesmo número vezes maior, é necessário que a elasticidade do éter seja a 

mesma e, consequentemente, milhares de vezes maior do que a de ar comum. Temos pois 
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uma ideia do éter ao considerar um material fluido, tal como ar, com a diferença de que o éter 

é incomparavelmente mais sútil, enquanto que muitas vezes mais elástico. 

Temos visto que o ar, por causa dessas qualidades, é elegível as agitação dos corpos 

sonoros e disseminada em todos os sentidos, é a propagação do som; também é natural que o 

éter pode, em condições semelhantes e que receber os estremecimentos transmitir de todas as 

maneiras como distâncias maiores. Como vibrações no ar o som que nós produzimos, nós 

produzimos os tremores que de um éter? Eu acho que Vossa Alteza facilmente adivinhará: a 

luz ou os raios. De fato, parece claro que a luz está no éter, o som refletido ao ar e que os raios 

de luz não são outra coisa que os estremecimentos ou vibrações transmitidos pelo éter, como 

o som é os tremores ou vibrações transmitidos pelo ar. Em consequência, não existe nada que 

venha atualmente do sol para nós, tão pouco de um sino quando seu barulho alcança nossos 

ouvidos. Neste sistema não têm perigo de que o sol brilhante perca a menor quantidade de 

substancia, como tão pouco um sino ao tocar. O que se afirma sobre o sol se deve também 

entender de todos os corpos luminosos, como a chama de uma vela, de uma candeia, etc. 

Vossa Alteza me objetará, sem dúvida, que estas luzes terrestres se consumam bastante 

rápido, a menos que sejam mantidas e alimentadas sem cessar. De onde parece que o sol 

deveria ser consumido igualmente e que o paralelo com um sino que está mal empregado. 

É necessário ter em conta que estes fogos, além de iluminar, jogam fumaça e grandes 

quantidades de exalações bem estranhas dos raios solares. Mas a fumaça e as exalações 

ocasionam sem dúvida uma perda considerável, não atribuem aos raios de luz. Se lhes 

pudesse livrar da fumaça e das outras exalações. A qualidade da luz por si só não 

ocasionaria perda alguma. Artificialmente se pode converter o mercúrio luminoso, como 

Vossa Alteza recorda ter visto, e a causa desta luz o mercúrio não perde nada da sua 

substancia. De onde se prova que só a luz não causa perda nos corpos luminosos. Assim, 

ainda que o sol ilumine no mundo inteiro com seus raios, não perde nada de sua própria 

substância. Sua luz é causada por certa agitação ou estremecimento vivo até em suas 

menores partículas, transmitidas pelo éter em todos os sentido e até nas maiores 

distâncias, o mesmo colocada em movimento comunica o ar em uma agitação 

semelhante. Quanto mais se considere o paralelismo entre os corpos os sonoros e 

luminoso, mais se encontrará conforme e de acordo com a experiência, enquanto que o 

sistema da emanação encontra mais dificuldades quanto mais se quer aplicar os 

fenômenos. 

 

14 de junho de 1760 
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Carta XX: Sobre a propagação da luz 

 

Em relação à propagação da luz no éter, é realizada de forma semelhante à propagação 

do som no ar. Assim como o estremecimento das partículas do ar é o som, da mesma forma o 

estremecimento causado pelas partículas do éter constituem a luz ou os raios de luz. De tal 

forma que a luz é uma agitação ou estremecimento originados do éter, encontrados em toda 

parte por causa de sua extrema sutileza, através do qual penetra todos os corpos No entanto, 

os corpos mudam de muitas maneiras os raios, de acordo com o que transmitam ou se 

detenham a propagação do tremores. Sobre isto falarei mais amplamente a seguir. Agora a 

propagação dos raios no éter, que enche os inúmeros espaços, entre nós e o sol e em geral 

entre todos os corpos celestes, onde a propagação se efetua com plena liberdade. O primeiro 

que se oferece a nossa consideração é a prodigiosa velocidade dos raios de luz, ao redor de 

900.000 vezes mais rápida que a velocidade do som, que recorre uma distância de 1.000 pés 

em um segundo. Esta assombrosa velocidade já seria suficiente para desbaratar o sistema da 

emanação; pelo contrário, para o sistema presente seria a continuação naturais dos nossos 

princípios, o que Vossa Alteza verá a plena satisfação. Estes consistem nos mesmos 

princípios sobre o que está fundada a propagação do som no ar, dependendo por uma parte da 

densidade do ar, ou de sua elasticidade. Então, esta dependência nos permite conhecer que se 

a densidade do ar diminui, o som se acelera, e se a elasticidade do ar aumenta, o som se 

acelera também. Depois, se a densidade do ar diminui e sua elasticidade aumenta, haveria 

uma razão dobrada para aumenta a velocidade do som. Concebemos agora a densidade do ar 

diminuída, até o ponto que chegue a ser igual a densidade do éter, e que a elasticidade do ar 

aumente até alcançar a elasticidade do éter; não nos surpreenderia que a velocidade do som 

chegasse às vezes a ser mil vezes maior de como é efetivamente. Porque Vossa Alteza se 

lembrará de que, segundo as primeiras ideias que nós temos formado do éter, esta matéria 

deve ser absolutamente menos densa ou mais rara sem comparação que o ar, e ao mesmo 

tempo também incomparavelmente mais elástica. Depois, destas qualidades, uma e outra 

contribuem igualmente a velocidade dos estremecimentos. Disto se segue que nada há de 

repugnante na prodigiosa velocidade da luz: concorda perfeitamente com nossos princípios, e 

o paralelismo entre a luz e o som é exato que podemos manter sem temor algum: se o ar 

chegasse a ser tão sutil e ao mesmo tempo tão elástico como o éter, a velocidade do som seria 

rápido como a da luz. Em consequência, a pergunta do porquê, a luz se move com uma 

velocidade tão prodigiosa, responderemos que reside na extraordinária sutileza do éter, junto 

com a surpreendente elasticidade, e enquanto o éter mantenha este grau de sutileza e 
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elasticidade é necessário que a luz possua o mesmo grau de velocidade. Mas sem dúvida o 

éter temem todo o espaço do universo a mesma sutileza e a mesma elasticidade, pois se fosse 

mais elástico em uma lugar em que outro tenderia a se difundir mais até restabelecer o 

equilíbrio por completo. Os raios das estrelas se movem tantas vezes como os do sol. Mas ao 

estar muito mais longe de nós necessitam de muito mais tempo antes de que seus raios nos 

alcancem. Ainda que nos pareça prodigiosa a distância do sol. No entanto, seus raios nos 

chegam em oito minutos, a estrela fixa mais perto a nós está mais de 400.000 vezes mais 

longe que o sol. Logo um raio de luz que parta desta estrela, empregará um tempo de 400.000 

vezes 8 minutos ao chegar em nós. 10 que faz 53.333, ou 2.222 dias, ou ao redor de 6 anos. 

Ao ver de noite uma estrela fixa, ainda mais brilhante, visto que será provavelmente a mais 

próxima, os raios que entram nos olhos de Vossa Alteza para representar esta estrela já faz 6 

anos que partiram dela, havendo empregado tanto tempo para chegar até nós. Se Deus quiser 

criar agora uma nova estrela fixa da mesma distância, veríamos depois de haver passado seis 

anos, pois seus raios não poderiam chegar antes até nós. E se ao princípio do mundo as 

estrelas tivessem sido criadas pouco mais ou menos ao mesmo tempo que Adão, não haveria 

visto até depois de seis anos, ainda mais próximas, para as mais distantes haveria preciso 

esperar muito mais tempo antes de descobri-las. Se no mesmo momento houvesse criado 

estrelas mil vezes mais distantes, não as veríamos ainda brilhantes, ainda que não tivesse 

transcorrido 6.000 anos desde a criação. O primeiro pregador da corte Brunswick, o senhor 

Jerusalém, têm utilizado este pensamento em de seus sermões, no que se encontra, a seguinte 

passagem: 

 

Levantais vossos pensamentos desde esta terra que habitais a todos os 

corpos do mundo que estão por cima de vós. Recorreis o espaço 

existente entre os mais distante que vossos olhos possam descobrir até 

aquele cuja luz, talvez, desde o começo de sua criação, até o presente, 

não tem chegado ainda até nós. A intensidade do reino de Deus 

permite esta pintura (Sermão sobre o céu e a bem aventurança eterna). 

 

Estou certo de que Vossa Alteza será mais edificada por esta passagem que todo o 

auditório do Senhor Jerusalém, para o qual este pensamento sublime terá sido 

incompreensível, e espero que esta discussão faça nascer em Vossa Alteza a curiosidade de 

ser instruída em no tocante ao verdadeiro sistema de luz, de onde deriva toda a teoria das 

cores e de toda a visão. 

 

17 de junho de 1760. 
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Carta XXI: Digressão sobre a extensão do mundo, seguido pela natureza do sol e seus 

raios 

 

O que eu tive a honra de explicar a Vossa Alteza sobre o tempo gasto pelos raios das 

estrelas para chegar até nós de forma adequada serve para dar uma ideia da extensão e 

grandiosidade do mundo. A velocidade do som que percorre um espaço de 1.000 pés em um 

segundo, nos fornece uma primeira medida, com uma velocidade de cerca de 200 vezes mais 

rápido do que a de um homem que caminhe bem. A velocidade dos raios de luz é 900000 

vezes maior do que a do som, ou seja estes raios percorrem a cada segundo uma distância de 

900 milhões de pés ou 37.500 milhas da Alemanha. Uma velocidade assombrosa! No entanto, 

a estrela mais próxima fixa é tão longe que seus raios, apesar desta velocidade assombrosa, 

empregando seis anos antes de chegar a nós. Se fosse possível para um grande barulho, como 

de um canhão feito nesta estrela, para poder ser transmitido para nós, o tempo decorrido seria 

de 5.400 mil anos até receber este som. Isto se refere-se só as estrelas mais brilhantes, 

provavelmente são as mais próximas e muito mais verdadeiras que as estrelas menores 

estejam ou mais vezes afastadas de nós. Então, vai ser necessário um século completo para 

que seus raios nos alcancem. Prodigiosa distância percorre em um tempo de 100 anos uma 

velocidade que completa a cada segundo um caminho de 37.500 milhas da Alemanha! Se uma 

estrela destas foram aniquilada, ou simplesmente ofuscada, não deixaríamos de vê-la até cem 

anos mais tarde, pois os últimos raios que saíssem dela, não chegariam se não ao término 

deste tempo. 

Normalmente se tem ideias muito pequenas ou pensamentos limitado deste mundo, e 

tida como poderosos espíritos que olham o mundo como uma obra menor, que teria ocorrido 

por acaso e quase não merece sua atenção. Mas Vossa Alteza reconhecerá que esses espíritos, 

por mais potentes que se creiam, são realmente muito limitados e será profundamente 

penetrada do mais profundo respeito para o grande soberano, cujo poder se estende a um 

espaço imenso onde tudo está sob seu poder absoluto. Qual deve ser a nossa admiração a 

considerar todos esses vastos corpos espalhados no mundo são classificadas segundo uma 

sabedoria suprema, de modo que ao avançar no conhecimento do mundo, mas sempre 

infinitamente imperfeito, descobrimos objetos no que admirar sua ordem e perfeição! E com 

respeito a todas estas obras, onde nossa admiração se perde por completo, qual é o mundo em 

que vivemos? realmente nada, e assim todos os dias descobrimos mais extraordinário sinais 

de uma providência especial para nós do Grande Senhor do universo. Mas a eloquência me 

falta para representar estas coisas em toda a sua grandeza, e Vossa Alteza vai se reunir com as 
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reflexões para ser bom o suficiente para executar em todas estas questões importantes.  

Volto sobre os grandes corpos luminosos e em particular sobre o sol, a principal fonte 

de luz e calor que gozamos abaixo na terra. Em primeiro lugar, alguém se pergunta em que 

consiste a luz que o sol difunde continuamente por todo o universo, sem sofrer jamais a uma 

menor diminuição. A resposta não seria difícil no sistema da luz que acabo de estabelecer, 

enquanto que no sistema da emanação não poderia satisfazê-la de maneira alguma. Estando 

cheio todo o universo desta matéria que flui extraordinariamente sutil e elástica, que se 

denomina éter, é necessário supor em todas as partes do sol uma agitação continua, pois cada 

partícula se encontra em uma agitação semelhante e movimento de vibração perpetuo que, ao 

se comunicar com o éter vizinho, suscita uma agitação semelhante, transmitida imediatamente 

mais e mais longe em todos os sentidos, com a rapidez de que acabo de falar tão amplamente. 

Assim pois, para manter o paralelismo entre o som e a luz, o sol seria semelhante 

a um sino que soa sem cessar. Então, é preciso que as partículas do sol se conservem 

perpetuamente na agitação que produz no éter o que denominamos raios de luz. Ainda se 

apresenta uma dificuldade: de explicar que força mantém constantemente está agitação 

nas partículas do sol, pois sabemos que em uma vela acesa não ilumina muito tempo, se 

não que se apaga logo, a não ser que a alimentemos com materiais combustíveis. No 

entanto, há que notar em primeiro luar que o sol é uma massa mil vezes maior que a 

terra e, uma vez inflamado, a chama poderia durar durante muito séculos antes de sofrer 

alguma diminuição. Além disso, o sol não é como nossos fogos e luzes, em que uma boa 

parte da sua substância se dissipa em fumaça e exalações, o que deriva uma perda 

considerável. Em vez disso, se uma partícula é lançada na fumaça, não muito longe e retorna 

imediatamente para a massa do sol, assim, não ocorre perda real que causasse uma diminuição 

do sol. O único que ignoramos sobre isto, é a força que mantém constantemente em agitação 

todas as partículas do sol. Mas não há nada que se opõem a razão, e como precisamos 

reconhecer nossa ignorância a respeito de muitas coisas mais próximas que o sol, devemos 

contentarmos quando nossas ideias não contém contradições. 

 

21 de junho de 1760. 
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Carta XXII: Posteriores esclarecimentos sobre a natureza dos corpos brilhantes por 

si mesmo, e sobre a diferença entre tais corpos e os corpos opacos e iluminados. 

 

Ao ser o sol um corpo luminoso, cujos os raios se expandem ao redor de todos os 

sentidos, Vossa Alteza não vacilará a respeito da causa deste maravilhoso fenômeno, 

consistente em um temor ou vibração, que agita a todas as partículas do sol. A 

comparação com um sino é muito adequada para esclarecermos este tema. Porém, 

naturalmente, as vibrações que causam a luz são mais vivas e rápidas que as causantes 

do som, pois o éter é incomparavelmente mais sutil que o ar. Assim como uma agitação 

fraca agitação não é capaz de fazer tremer o ar para produzir um som, da mesma maneira 

as de um sino e de outros corpos sonoros são demasiado fracos a respeito do éter para 

produzir nessa vibração que constitui a luz. Vossa Alteza recordará que para produzir 

um som sensível é necessário realizar num segundo mais de 30 vibrações e menos de 

3.000. Um som tão alto que se perderia por completo. O mesmo sucede no éter: 3. 000 

vibrações por segundo são bastante volumosos para o éter; precisam-se de vibrações 

mais frequentes, muito milhares por segundo para ser capaz de agir sobre o éter e produzir 

nele um tremor. Uma agitação tão rápida como só pode acontecer em partículas menores dos 

corpos que, pela sua pequenez, escapam dos nossos sentidos. Logo a luz do sol é produzida 

por meio de uma agitação extraordinariamente viva e rápida que se encontram em todas as 

partículas menores do sol, cada uma das quais devem tremer milhares de vezes por segundo. 

Uma agitação semelhante é também a causa da luz das estrelas fixas e, entre nós, e na terra, de 

todos os tipos de fogos, como velas, candeias, tochas, etc., que ocupam o lugar noite do sol 

durante a noite iluminando-nos. Ao mirar a chama de uma vela, facilmente observará 

Vossa Alteza como se produz em suas pequenas partículas uma agitação surpreendente, 

e não acredito que minha teoria encontre contradição alguma nesta parte; enquanto que a 

teoria de Newton precisa uma agitação infinitamente prodigiosa, capaz de lançar as 

menores partículas com uma velocidade que percorreria 37.500 milhas alemãs em um 

segundo. Aqui, então, a natureza dos corpos luminosos, ou melhor, brilhantes por conta 

própria, uma vez que existem outros corpos luminosos que não são brilhantes por si mesmos, 

como a lua e os planetas, semelhantes a nossa Terra. Com efeito, vemos a lua quando é 

iluminada pelo sol, o mesmo se aplica a todos os corpos terrestres, exceto para incêndios e 

chamas que brilham por si. 

Os outros corpos, chamados opacos, só são visíveis quando iluminados por outra luz. 

Durante uma noite muito escura ou em uma sala fechada de modo não entre nenhuma luz 
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mesmo, por mais que se fixe os olhos nos objetos envoltos em trevas, não se verá nada, mas 

se levar-se uma vela acessa, ver-se-á não só a vela como também os outros corpos que antes 

eram invisíveis.  Esta diferença entre os corpos brilhantes e os outros corpos, que se 

chamam opacos, é muito essencial (tem-se empregado antes o mesmo nome opaco para 

designar os corpos que não são transparentes, mas vem a ser um pouco mais ou menos o 

mesmo, e é preciso se acomodar-se ao modo de falar, ainda que haja alguma diferença). 

Os corpos brilhantes são visíveis por sua própria luz e não necessitam uma luz estranha 

para serem vistos; lhes vê o mesmo e movendo-se a escuridão mais espessas. Mas os 

corpos que os chamo de opacos só são visíveis a causa de uma luz de fora. Não os 

vemos quando são colocados em trevas, logo como se lhes expõe a um corpo brilhante, 

cujo os raios podem bater e desaparecem ao faltar esta luz exterior. Tampouco é 

necessário que os raios de um corpo brilhante batam imediatamente, um outro corpo opaco, 

bem iluminado, produz o mesmo efeito, embora de uma maneira mais fraca. A lua é um bom 

exemplo. Sabemos que a lua é um corpo opaco, mas quando é iluminada pelo sol e a vemos 

de noite, ilumina fracamente aos corpos opacos da terra, e nos faz perceptível, sem a lua 

seriam invisíveis. Quando de dia me encontro em meu quarto dirigido para o norte, em que os 

raios do sol não podem entrar, no entanto, está claro e posso distinguir todas as coisas; qual e 

a causa desta claridade, se não em que todo o céu, no primeiro lugar, está iluminado pelo sol, 

o que chamamos o azul do céu, e imediatamente depois das paredes de meu quarto? Os outros 

objetos também são iluminados, imediatamente pelo sol ou mediatamente por outros corpos 

opacos e iluminados; e a luz de todos estes corpos opacos, porém iluminados, enquanto 

penetra em meu quarto e clareia, tanto mais as janelas sejam mais altas, largas e bem situadas; 

os vidros das janelas quase não perturbam, pois o vidro, como é notado, é um corpo 

transparente que permite livre passagem de luz. Quando fecho bem as persianas, de modo que 

a luz de fora não possa penetrar em meu quarto, me encontro na escuridão; e a menos que me 

faça trazer uma vela, não vejo nada. E ao mesmo tempo uma diferença essencial entre os 

corpos brilhantes e opacos, e ao mesmo tempo parecido e muito importante, consistente em 

que os corpos opacos, ao serem iluminados, iluminam aos outros corpos opacos e produzem 

pouco mais ou menos o mesmo efeito que os corpos brilhantes por si mesmo. A explicação 

deste fenômeno tem fustigado aos filósofos até o momento, mas me vanglorio de apresentá-la 

a Vossa Alteza de uma maneira clara e satisfatória. 

 

24 de junho de 1760. 
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Carta XXIII: Do modo como fazem visíveis os corpos opacos. Explicação do 

parecer de Newton, que coloca a causa na reflexão dos raios 

 

Antes de empreender a explicação do fenômeno que os corpos opacos fazem visíveis 

quando são iluminados, é necessário observar, em geral, que nada vemos se não pelos raios 

que entram em nossos olhos. Esta não constitui uma simples conjetura. Pode se provar pela 

experiência. Se toma um olho de boi ou de qualquer outro animal que acabou de morrer e, 

descoberto o fundo, se vem ali pintados todos os objetos que se encontram ante o olho. 

Assim, cada vez que vemos um objeto, existe uma imagem pintada no fundo dos olhos, e que 

esta imagem é obra dos raios que provém do objeto e entram nos olhos. Mais adiante terei a 

honra de apresentar a Vossa Alteza uma explicação mais detalhada da visão e do modo como 

as imagens dos objetos se formam no fundo do olho. Está observação geral me parece 

suficiente. 

Dado só aos corpos opacos quando são iluminados, existem raios que provém de todos 

os pontos destes corpos. Mas estes raios unicamente subsistem enquanto os corpos estão 

iluminados, quando se encontram escuros, os raios se desvanecem; de onde se deduz que os 

raios não são dos corpos opacos, se não que sua origem de buscar na iluminação. Aqui a 

grande questão, como unicamente a iluminação é capaz de produzir raios nos corpos opacos 

ou que transformaria quase no mesmo estado no que se encontram os corpos luminosos que 

produzem os raios por agitação de suas partículas mais pequenas? O grande Newton, o 

mesmo que os filósofos que tem examinado esta matéria, colocam a causa na reflexão. Por 

tanto, é a maior importância que Sua Alteza forme uma ideia adequada de que se denomina 

reflexão. Assim pois, quando um corpo choca contra o outro e é repelido, a isto se chama 

reflexão, como se vê no jogo de bilhar. Ao lançar a bola contra moldura ou a banda da mesa 

de bilhar, bem se rebata o bem se reeleja, e esta mudança é denominada reflexão. É 

inconveniente distinguir aqui dois casos. Suponhamos que AB seja a banda do bilhar. O 

primeiro caso seria quando se lançar a bola D perpendicular contra a banda, seguindo a 

direção DC, de maneira que a linha DC seja perpendicular a banda AB, e portanto os ângulos 

contínuos ACD e BCD retos. O outro caso, quando a bola se joga obliquamente a banda, 

como se impulsionasse a bola E  
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segundo a linha EC, que forma com a banda AC um ângulo agudo ACE, denominando ângulo 

de denominado ângulo de incidência; então a bola será repelida pela banda segundo a linha 

CF, de maneira que esta linha  forme em outra parte com a banda BC um ângulo BCF, igual 

ao ângulo de incidência ACE se chama ângulo BCF, que se forma a bola ao rebotar, ângulo de 

reflexão. Daqui se obtém uma regra geral: em todas as reflexões o ângulo de incidência é 

sempre igual ao ângulo de reflexão. Esta lei observa sempre que um corpo, em seu 

movimento, encontra obstáculos, e uma bala de lançada contra uma muralha o suficiente forte 

para que não possa penetrar, se relaxa segundo esta regra: o ângulo de reflexão é sempre igual 

ao ângulo de incidência. Também se estende aos sons que são frequentemente refletidos por 

certos corpos, e Vossa Alteza não ignora que a tal reflexão do som se denomina eco. Tão 

pouco existe dúvida de que tal reflexão tenha lugar nos raios de luz. Os objetos que vemos 

nos espelhos não são a causa da reflexão dos raios, e sempre que uma superfície está bem 

polida, reflete os raios da luz que dão a ela.  Sem dúvida, é pois, que existe uma infinidade de 

casos em que os raios ao cair sobre certos corpos são refletidos por vários dias. Daí os 

filósofos têm tomado a ocasião para manter os corpos opacos que vemos por causa dos raios 

refletidos. Agora eu vejo na frente da minha casa janela ensolarada pelo sol, na opinião destes 

filósofos, da luz solar refletida caindo na superfície destas casas, eles entram em meu quarto e 

me faz visíveis as casas. Da mesma maneira, segundo os filósofos, vemos a lua e os planetas, 

certamente você está opaca. A luz solar que atingiu, iluminam parte exposta, se refletem e 

chegam para nós, como se os corpos fossem luminosos. De acordo com este ponto de vista, 

podemos ver a lua e planetas por raios de sol refletida, e Vossa Alteza haverá ouvido dizer 

muitas vezes que a luz da lua é um reflexo de Ia do sol. Da mesma maneira, se diz. Os corpos 

opacos iluminados pelo sol, quando lançam seus raios refletidos sobre os corpos opacos os 

refletem de novo, e este ao cair sobre outros sofrem um terceiro reflexo, e assim 

sucessivamente. Mas, é provável que está opinião à primeira vista, sobre outros sofrem uma 
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terceira reflexão, e, quando se a examina mais perto, fecha tantos absurdos que é totalmente 

insustentável. Terei a honra de prová-lo sem questionar Vossa Alteza, com o intuito de 

apresentar-lhe depois a verdadeira explicação deste fenômeno. 

 

28 de junho de 1760. 
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Carta XXIV: Exame e refutação dessa opinião 

 

Afirmo que, quando vemos um corpo opaco iluminado pelo sol, é uma teoria 

completamente insustentável que os raios são refletidos nele, e que por causa destes raios vem 

os corpos. O exemplo de um espelho, sem dúvida, que reflete os raios, e que serviu para testar 

este ponto de vista, pois prova bem o contrário. E certamente o espelho reflete os raios que 

caem sobre ele, mas quando esses raios refletidos entram em nossos olhos, o que eles 

representam imediatamente? responderá em seguida a Vossa Alteza que não representam 

espelho em que os raio nos são reenviados, mas onde os objetos têm originalmente partido, e 

faz apenas Ia reflexão ver esses objetos em outros lugares. Nem ver objetos na superfície do 

espelho, mas sim no interior, e você pode dizer que o espelho permanece invisível. Mas eu 

olho corpo opaco iluminado pelo sol, não vemos o sol, na superfície do corpo com todos os 

seus detalhes. Portanto, devemos reconhecer uma diferença fundamental entre os raios que 

são refletidos em um espelho e vemos aqueles corpos. Por outro lado há outro igualmente 

palpável no espelho: Ao alterar a localização de objetos ou de nossa própria situação no 

espelho, sempre mudará e os raios refletidos pelo espelho trarão em nós outras imagens, que 

responde, a natureza e a posição dos objetos. E, como já disse, esses raios refletidos não nos 

apresentam jamais o mesmo espelho. Agora, se um corpo é iluminado pela luz ou sobre outro 

corpo luminoso ou por um opaco iluminado de qualquer maneira, de qualquer maneira que 

possa mudar ou que mudemos nós mesmos em relação ao corpos, o aparecimento permanece 

o mesmo. Nós sempre vemos o mesmo objeto e não advertimos qualquer mudança que se 

relaciona com várias circunstâncias mencionadas. Isto me oferece um novo teste sobre o que 

nós vemos no corpo opaco por média dos raios refletidos na superfície.Prevejo uma objeção 

tomada aqui do pescoço da pomba e certos tipos de tecido, oferecendo diferentes aspectos de 

acordo com o nosso ponto de vista, mas isso não faz de qualquer forma enfraquecer a minha 

conclusão sobre corpos opacos comuns que sofrem tal mudança. Portanto, está objeção no 

teste que tais objetos e itens especiais são dotados de determinadas qualidades, por exemplo, 

que mesmo as partículas menores são muito lisa, e que existe um modo de reflexo verdadeiro 

além do normal e comum à medida que todos os organismos se faz visíveis. Ele é facilmente 

entendido que tal reflexão deve ser cuidadosamente distinguido Ia forma como estão são 

iluminados, os corpos opacos comuns que sofrem tal mudança. Por último, os raios são 

refletido em um espelho que sempre as cores de onde representam provém originalmente, ao 

espelho onde se efetua a reflexão e não muda. Mas o corpo opaco e iluminado por qualquer 

outro, de maneira que seja, nos apresenta as mesmas cores, e que pode se dizer que cada 
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corpo tem seu próprio colar. Esta situação muda completamente a visão pois vemos através de 

corpos opacos, que se refletem em sua superfície. Juntando razões ali estabelecidos acabo de 

expor a Vossa Alteza, não há dúvida de que esta visão não pode ser mantida de qualquer 

maneira na filosofia, ou melhor, na física. No entanto, não me gabo de que os filósofos, 

acorrentados a sua opinião após o recebimento, a se render a estas razões, física bem mais 

estritamente unidos com os matemáticos, têm menos dificuldade para mudar minha mente 

como razões poderosas. Vossa Alteza vai se lembrar aqui novamente o que o Cícero disse: 

nada pode imaginar, por mais absurda que seja, que não tenha sido apoiado pelo filósofo 

algum. Na verdade, por mais estranho que possa parecer a Vossa Alteza, a concepção comum 

que acabo de refutar apenas foi mantida e defendida até agora com muito ardor. Ninguém 

pode dizer que os inconvenientes e as contradições que acabo de apresentar para Vossa Alteza 

eram desconhecidos para os efeitos deste sistema. Newton sentiu a sua grande força, mas 

parou quando se deteve em tão estranha ideia sobre a propagação dos raios, não admira que 

tenha sido tão grandes inconsistências digerir que tenha conseguido digerir. Além disso, a 

grandeza de espírito não é uma garantia contra a manutenção uma vez que abraçou opiniões 

absurdas. Mas se esta opinião, corpos opacos são vistos através dos raios refletidos, é falsa ou 

verdadeira esta explicação? Perguntam seus partidários. Lhes parece impossível imaginar 

outra explicação para este fenômeno, além de ser muito difícil e humilhante para um filósofo 

confessar ignorância sobre o assunto qualquer. Preferem sustentar os absurdos, especialmente 

quando se tem o segredo para embalar em termos tão obscuros que ninguém pode 

compreender, então o vulgar mais o admira, imaginando que estas obscuridades são brilhantes 

para o sábio. Pelo menos é necessário sempre ser desconfiado dos sábios que se orgulham de 

conhecimento tão sublimes, eles não podem fazer inteligível. Espero que para explicar o 

fenômeno em questão, de modo que Vossa Alteza não encontre nada difícil de compreender. 

 

1 de julho de 1760 
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Carta XXV: Outra maneira de explicar como são visíveis os corpo opacos.  

 

Todos os fenômenos sobre os corpos opacos, expostos em minha carta anterior, 

evidentemente provam que quando vemos um corpo opaco iluminado, e não, porque vemos 

por causa dos raios refletidos na superfície, se não por que suas partículas menores se 

encontram atualmente em uma agitação semelhante as partículas dos corpos luminosos. Com 

uma diferença, a agitação dos corpos opacos não é, nem muito menos, tão forte como os 

corpos luminosos, uma visão de que o corpo opaco, por mais iluminado que esteja, não forma 

nunca no olho uma impressão tão viva como as dos corpos luminosos. Porque nós nos vemos 

os corpos opacos, e nunca imagens pescoço da pomba corpos luminosos que lhes dão luz, 

como deveria ser, pela reflexão da sua superfície, é necessário que os raios, por causa disto, 

lhes sejam próprios e permaneçam tão estritamente como os raio dos corpos luminosos. 

Consequentemente, como é iluminado um corpo opaco, partículas menores em sua 

superfície são adequados para a produção de agitação em movimento no éter o movimento da 

superfície se encontram necessárias para formar raios e para pintar nossos feixes e pintura em 

nossas imagem do original. Para isso, é necessário que cada um dos pontos dos raios de 

superfície se estendam em todas as direções, confirmando claramente na experiência de por 

causa de qualquer lado que olhemos um corpo opaco, vemos igualmente que todos seus 

pontos de onde se segue cada ponto envia raios em todos os lugares. Esta circunstância 

distingue essencialmente esses reflexos, cuja direção é sempre determinada por raios 

incidentes, por isso, se os raios incidentes vir de um lugar, como o sol, raio reflexos seguem 

uma só direção. Assim, vemos que uma vez iluminado um corpo opaco, as partículas menores 

de sua superfície entram em certas trepidação que produzem os raios, como tenho notado que 

acontece nos corpos luminosos e pelos mesmos. Esta agitação é tanto mais eficaz quanto forte 

na luz incidente. Assim, o mesmo corpo que ilumina. Assim mesmo está mais vivo e agitado, 

que se estivesse em uma sala iluminada pela claridade do dia ou de noite por uma vela ou na 

clareza de uma lua. No primeiro caso, a imagem é pintada mais viva sobre o fundo do olho 

que nos outros, e, acima de tudo com claridade da lua. A iluminação quase é suficiente para 

distingue ou para ler um texto de grande categoria. Se transporta o corpo opaco a uma 

sala escura, não se vê, o que prova com segurança que a agitação de suas partes tem 

cessado de tudo, e se encontram repouso. Aqui, pois. Em que consiste a natureza dos 

corpos opacos: suas partículas estão em repouso ou ao menos privados da agitação 

necessária para produzir a luz aos raios. Mas estás partículas possuem uma disposição tal 

que, quando são iluminada ou caem sobre os raios de luz, se colocam imediatamente em 
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certo movimento de vibração, próprio para produzir raios, e quanto mais viva a luz que 

ilumina estes corpos, mais fortes es a agitação. Consequentemente, enquanto que um corpo 

opaco está acesa, está no mesmo estado em que os corpos luminosos, suas menores partículas 

são agitadas de forma semelhante e são capazes de excitar raios no éter. Mas existe uma 

diferença neste agitação que subsiste ou é mantida por uma força intrínseca, enquanto que os 

corpos opacos esta é acidental, produzida pela luz que ilumina, e mantida pela força estranha 

que não reside no mesmo corpo, se não tem iluminação.  Está explicação satisfaz todos os 

fenômenos, sem estar sujeita a nenhum inconveniente semelhante aos que fizeram 

abandonar a outra explicação, fundada sobre a reflexão. O que era para suspender todas 

estar razões não se discutirá. 

Mas ainda uma grande dificuldade: explicar como a simples iluminação com a que 

se ilumine um corpo opaco, pode se agitar as partículas mais pequenas de um corpo de tal 

modo que produzam raios, e que esta agitação permanece, pouso mais ou menos, sempre 

a mesma, ainda que se produzam raios, e como está agitação permanece, pouco mais ou 

menos, sempre a mesma, ainda que produza alguma diferença na iluminação. Confies ou 

não se pudesse responder a sua pregunta, constituiria um grande defeito em minha teoria, 

ainda que não por isto seria destruída, pois não há nada que repugne. O fato de que a 

iluminação agita as partículas menores que corpos opacos apenas prova uma falha na minha 

teoria, mas se você não pode provar a impossibilidade absoluta de iluminação tal efeito, a 

minha opinião pode subsistir. No entanto, também vai corrigir esse defeito, e eu vou ver 

Vossa Alteza, com toda clareza, como as partículas agitadas iluminação menores que os 

corpos. 

 

5 de julho de 1760 
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Carta XXVI: Continuação desta explicação  

 

Prometi explicar a Vossa Alteza como a iluminação de um corpo opaco deve produzir, 

em suas menores partículas, agitação adequada para impulsionar os raios de luz se tornam 

visíveis. O paralelismo entre o som e a luz, que diferem apenas em mais ou menos, sendo a 

luz no éter som do mesmo no ar, vai me ajudar a manter minha promessa. Os corpos 

luminosos devem ser comparado aos colocar em instrumentos de ação musicais ou que soam 

atualmente. Aqui é indiferente se eles soam por uma força intrínseca ou tocada por um força 

extrema. Para o meu propósito é fazer barulho suficiente para soar. Os corpos opacos, embora 

não iluminados, devem comparação com instrumentos musicais fora de ação, quer no resto 

cordas esticadas que não produzem qualquer som. Traduzindo a nossa questão à luz do som é 

reduzida para o seguinte: Acaso uma corda tensa em repouso, quando se deparar com o som 

de instrumentos musicais, não recebe qualquer agitação e começa a jogar sem o momento de 

ser tocado? A experiência mostra que isso acontece. Se Vossa Alteza quer problemas tomadas 

na para examinar uma corda durante um show ou simplesmente como qualquer classe de 

instrumento musical reparará que treme sem que tenha sido tocada, e produz o mesmo som 

como se tivesse sido. Esta experiência é mais bem sucedida se os instrumentos produzem o 

mesmo som da corda. Considere Vossa Alteza cuidadosamente as cordas de um clave que 

alguém toca, mesmo que um violino dá, por exemplo, um som bem forte, e Vossa Alteza vai 

notar na sequência chave do mesmo som inicial tremer sensivelmente, mesmo sem tê-la 

tocado. Também outras cordas paralelas são agitadas, como eles são relativamente som na 

oitava ou quinto, muitas vezes também no terceiro, enquanto o instrumento está perfeitamente 

ajustado. Este fenômeno é bem conhecido para os músicos, e o grande compositor francês M. 

Rameau fundou em seus princípios de harmonia. Pretende nas oitavas, quintas e terças deve 

olhar como músicas, por esta razão: a corda é abalada pelo som de outra corda que é o mesmo 

que a primeira corda se põe, está com respeito ao intervalo de uma oitava ou um quinto, ou 

terceiro. E também, é necessário aceitar que os princípios da harmonia estão tão bem 

estabelecidos, pela simplicidade das relações que os sons tem entre si, que não precisam de 

nova confirmação. O fenômeno de que eu falo, é mais bem uma consequência natural dos 

princípios da harmonia. Para esclarecer isto, consideremos duas cordas combinadas para 

produzir o mesmo som. Ao tocar uma, a outra começara a tremer e a soar. A razão para isto, é 

também bastante clara: do mesmo modo que uma corda comunica ao ar um movimento de 

vibração, o ar também reciprocamente, ao ser agitada por um movimento vibratório, é capaz 

de apertar a corda tal que sua tensão é capaz de tal movimento. O ar, ao ser agitado por um 
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movimento vibratório, toques em cada uma batida na corda pouco e a reiteração de muitos 

toques em cada vibração imprime  imediatamente após o movimento da corda 

perceptivelmente,  porque vibração que é apropriado para sua tensão se encontram no ar. Se o 

número de vibrações no ar é a metade ou um terço, ou qualquer outra razão simples, então a 

corda não recebe em cada vibração um novo impulso, como antes, se não para segunda, 

terceira ou quarta, etc.., que continuará a aumentar seu tremor, mas não fazem tanto quanto o 

primeiro caso. No entanto, se o som do ar não está em razão simples com o que convém a 

corda, a agitação do ar não produz nenhum efeito na corda, porque as vibrações da corda, sem 

que as tivesse, não se encontram com as do ar, e os impulsos são os seguintes do ar destroem 

quase tudo ao efeito que os primeiro haviam produzido. Ou que confirma a experiência 

admiravelmente. Em consequência, para uma corda seja comovida só pelo ruído de um só, o 

efeito será mais sensível quando o som do ar é precisamente o mesmo que o da corda. 

Qualquer outros sons, que estejam com o da corda em consonância, produzirão um efeito 

parecido, mas menos sensíveis, e as dissonâncias não produziram nada. Este fenômeno tem 

lugar não somente nestas cordas, como também em todos os outros corpos sonos. Uma 

campainha soará pelo barulho de outra que esteja em notável harmonia, ou seja, ao unir o 

som, em oitava, em quinta ou em terceira. A história nos proporciona um bom exemplo com 

os copos. Havia um homem que quebrava copos com um grito. Quando lhe apresentava um 

copo, primeiro examinava o som do copo tocando-o, depois gritava com o mesmo tom sobre 

o copo e este começava a tremer, então começava a gritar com toda a força, sempre no mesmo 

tom, e o tremor do copo ficava tão forte que fazia em pedaços. Logo é certo, e confirmado 

pela experiência, que uma corda e qualquer outro corpo sonoro se coloca em vibração pelo 

barulho de um som constante. Em consequência, este mesmo fenômeno deve ter lugar nos 

corpos opacos que poderiam ser agitados pela iluminação. E era esta questão que me havia 

proposto resolver. Na próxima carta darei uma explicação mais detalhada. 

 

8 de julho de 1760 
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Carta XXVII: Fim da explicação, e sobre a clareza e a cor dos corpos opacos iluminados 

 

Após a exposição, Vossa Alteza irá se surpreender com que um corpo possa receber, 

unicamente pela iluminação, uma agitação nas suas menores partículas semelhante as que 

agitam as partículas dos corpos luminosos, e que lhe deem a propriedade de produzir raios 

que se tornem visíveis. Assim, o grande obstáculo que parecia se opor a minha explicação 

sobre a visibilidade dos corpos opacos, passou felizmente. Embora uma outra explicação, 

fundada na reflexão dos raios encontra tanta dificuldade quanto lhe quer aplicar os fenômenos 

conhecidos. É, pois, uma verdade bem constatada que, em todos os corpos que vemos, as 

partículas menores de sua superfície se encontram em certa agitação o movimento de vibração 

parecido ao de corda pontilhada, mas incomparavelmente mais vivo e mais rápido, bem por 

que a produzam os raios de luz que caem sobre os corpos, ou seja, pela iluminação, como 

acontece nos corpos opacos. É, pois, falso, que a lua, um corpo opaco, reflita aos raios de sol, 

e que a vemos por causa desta luz refletida, como se crê em geral. Pelo contrário, os raios do 

sol que caem sobre a Superfície da lua, excitam em suas partículas oscilante e semelhantes, de 

onde derivam os raios da lua, que ao entra em nossos olhos, desenham sua imagem. Esta é 

também o caso dos planetas e de todos os corpos opacos. A agitação das partículas menores 

dos corpos opacos quando são iluminados, não dura mais tempo que a iluminação que a 

causa, e enquanto um corpo opaco não é iluminado, não o vemos. Mas, poderia acontecer que 

uma vez impressa a agitação as partículas menores de um corpo opaco se conservasse ainda 

durante algum tempo, como vemos em uma corda, uma vez pontilhada, continua 

frequentemente vibrando durante muito tempo.Não pode negar que este caso seja possível, e 

creio que se dá atualmente nas substâncias que nosso M. Margraf tema presentando a Vossa 

Alteza, os quais, uma vez iluminadas, quando se transporta a uma sala escura, conservam ali 

durante muito tempo a luz. No entanto, este é um caso muito extraordinário, em todos os 

outros corpos a oscilação das partículas menores que se desvaem junto com a iluminação que 

a causa. Mas esta explicação, que até agora se mantém perfeitamente, me leva as 

investigações ainda mais importantes. Primeiro, não tem dúvidas que entre as partículas 

menores dos corpos opacos se encontra uma diferencia infinita segundo a variedade dos 

corpos mesmos: haverá uns que serão mais susceptíveis de um movimento de vibração, outros 

serão mesmos e outros não serão nada. Esta diferença se adverte evidentemente nos corpos. 

Um corpo cujas partículas recebem facilmente a impressão dos raios que dão nele, nos parece 

brilhante; outro, pelo contrário, no que os raios não causam nenhuma agitação, não se que 

deve parecer escuro e tenebroso. Entre muitos corpos igualmente iluminados dois, Vossa 
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Alteza notará uma grande diferença, sendo uns mais claros e brilhantes que os outros. Ainda 

deve haver outra notável diferença entre as partículas menores dos corpos opacos, com 

respeito ao número de vibrações que cada um realiza em certo tempo ao ser agitada. Já foi 

notado que este número deve ser muito grande e a sutilidade do éter requer muitos milhares 

em um segundo, mas pode haver uma diferença infinita por exemplo, se algumas partículas 

realizam 10,000 vibrações por segundo e outras realizam 11.000, 12.000, 13.000, etc., 

segundo o tamanho, a tensão e a elasticidade de cada uma.O mesmo que sucede com as 

cordas sonoras, as que o número de vibrações por segundo pode variar ao infinito, de onde 

têm sucedido a diferença entre os sons graves e agudos, ou bem entre os sons baixos e altos. 

Como que esta diferença é essencial aos sons (o ouvido é afetado de uma maneira tão 

particular por esta diferença que nela se fecunda toda a harmonia da música), não se pode 

duvidar que uma diferença semelhante entre a sequência das vibrações dos raios de luz não 

produza um efeito peculiar e uma irregularidade muito essencial na visão. Se uma partícula, 

por exemplo, realiza 10.000 vibrações num segundo e produz raios da mesma espécie, os 

raios que entram no olho bateriam o fundo, ou os nervos que ali se encontram, 10.000 vezes 

por segundo, e este efeito assim como a sensação, seriam totalmente diferente do que 

produziria outra partícula que realizasse mais ou menos vibrações por segundo, haverá na 

visão uma desigualdade parecida que recebe o ouvido ao escutar sons graves ou agudos, 

Vossa Alteza sentirá curiosidade por saber a que se reduz esta diferença na visão, e se 

diferenciarmos os objetos cujas partículas são postos em movimento ou maior ou menor 

vibração por segundo, sobre isso, eu tenho honra de comunicar a Vossa Alteza que essa 

diferença faz com que a diversidade da cor, de modo que, com respeito vista, as cores estão na 

mesma relação que soa alto ou baixo em relação ao que eu ouvi, aqui, o problema em na 

natureza das cores que tem atormentado os filósofos de todos os tempos, alguns disseram que 

era uma modificação da luz totalmente desconhecida. Descartes diz que as cores são uma 

mistura de sombra e luz. Newton busca a causa dos raios solares que são emanações do real, e 

acha que sua matéria poderia ser mais ou menos sutil, de onde interfere que há raios todas as 

cores: vermelhos, amarelos, verdes, azuis e violetas. Mas como esse sistema entra em colapso 

por si mesmo, tudo o que foi dito até agora sobre as cores se deduz a que não sabemos nada 

sobre eles. Pelo contrário, agora Vossa Alteza compreende claramente que a natureza de cada 

cor consiste no número de vibrações realizadas em um determinado tempo pelas partículas 

que apresentam esta cor. 

 

12 de julho de 1760 
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Carta XXVIII: Sobre a natureza das cores em particular  

 

A ignorância da verdadeira natureza de todas as cores tem despertado em todos os 

tempos grandes disputas entre filósofos. Cada um esforçou-se em distinguir-se com uma visão 

particular sobre o assunto. A visão de que as cores estão nos mesmos corpos próprios 

pareciam muito comum e indigno de um filósofo, deveria sempre se impor por cima da 

opinião vulgar. Como o agricultor acredita que um corpo é vermelho, um azul e um verde, o 

filósofo tem a melhor meio de distinguir o que sustenta ao contrário: ele diz que as cores não 

tem realidade alguma e que os corpos não tem nenhuma relação com eles. Os Newtonianos 

colocam as cores unicamente nos raios, que classificam, segundo as cores, em vermelho, 

amarelo, verdes, azuis e violetas, e assinalam que um corpo nos parece tal qual uma cor 

quando reflete aos raios desta espécie. Aos outros, está opinião lhes parece muito grosseira, 

acham que as cores só existem na sensibilidade, esta é a melhor maneira de esconder a sua 

ignorância, porque se não, as pessoas acreditariam e desconheceriam muito mais a natureza 

das cores. Mas como ouvir falar dos sábios que, as pessoas que imaginam que estão na posse 

dos mistérios mais profundos, ainda que não saibam mais que o agricultor, ou talvez ainda 

menos. Vossa Alteza advertirá claramente que estas aparentes sutilezas não são mais nada que 

enredos. Cada calor simples distinguiria as cores compostas dependendo de certo número de 

vibrações que se realizam em certo tempo, de maneira que um número determinado de 

vibrações num segundo constitui a cor vermelha, a outra cor amarela, a outra verde, outra azul 

e a outra violeta, que são as cores simples que se apresentam no arco-íris. Depois, se as 

partículas da superfície de qualquer corpo estão dispostas de tal maneira que, ao serem 

agitadas, produzem em um segundo tantas vibrações como exige, por exemplo, a cor 

vermelha, denomino a este corpo vermelho, igual que os agricultores, e não vejo nenhum 

motivo para me distanciar da maneira de falar. Os raios que contém este número de vibrações 

por segundo poderão denominar-se vermelho com o mesmo direito e, quando os fundos 

nervosos do olho são afetados por estes raios e são tocados no mesmo número de vezes por 

segundo, excitam a sensação da cor vermelha. Tudo está aqui e não vejo necessidade de 

introduzir frases escuras e misteriosas que em realidade não servem de nada. O paralelismo 

entre o som e a luz é tão perfeito que se mantém até nas menores circunstâncias. Quando 

expus o fenômeno de uma corda tensa, o que pode ser agitada apenas pelo som, pela 

ressonância de alguns sons, Vossa Alteza vai se lembrar de que o mesmo som emitido pela 

corda ao ser manchada é mais eficaz para movê-la, e outros sons não produzem qualquer 

efeito que formem uma boa consonância. O mesmo acontece pontualmente a luz e as cores, 
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uma vez que correspondem ao som de música diferentes para apresentar este maravilhoso 

fenômeno que confirma rigorosamente minha teoria, se prepara um quarto escuro, que faz um 

buraco em uma persiana, que é colocado a uma distância de um corpo como por exemplo, um 

pedaço de pano vermelho, de modo que quando é bem iluminado, seus raios entrem através 

do orifício da câmara escura, se verá  perfeitamente iluminado e sua cor vermelha aparecerá; 

mas se colocamos no mesmo lugar o pedaço do pano verde, permanecerá escuro e quase não 

se verá a cor se o pano fora do quarto, diante do buraco, o pedaço do pano verde e bem 

iluminado, o pedaço verde no quarto estará perfeitamente iluminado  e sua cor aparecerá 

muito viva. O mesmo acontece com o restante das cores; portanto acho que não podem achar 

prova mais forte da minha teoria. Por isso sabemos que para iluminar uma cor de corpo, é 

necessário que os raios que incidirem são raios de cor da mesma, de outros órgãos, não são 

capazes de abalar suas partículas. Este teste é muito conhecido.  

Vossa Alteza sabe que a chama do espírito divino, é azul e não produz mais que raios 

azuis. Então, quando os espíritos divinos iluminam uma sala, todas as pessoas ali se 

encontram parecendo muito pálidas, com ações moribundas, maquiadas ou tingidas de 

vermelho que possam estar ou que possam ser. A razão é clara, porque os raios azuis não são 

capazes de excitar ou agitar o elenco vermelho do rosto, não é nada, mas um azulado fraco, 

mas se algum usasse um vestido azul, que parecia extremamente brilhante. No entanto, os 

raios do sol, uma vela comum quase ilumina, quase o mesmo para todos os corpos, isto 

conclui que o sol contém todas as cores de uma só vez, ainda que seu tom amarelo pareça 

amarelado. Na verdade, quando eles entram na sala escura raios de todas as cores simples: 

vermelho, amarelo, verde, azul e violeta, mais ou menos na mesma quantidade, juntos, eles 

representam um elenco esbranquiçado. A mesma experiência se realiza, também, mesclando 

bem o pó das cores mencionas, e resulta uma cor esbranquiçada. Segue-se, que o branco não é 

um corpo sem pé, mas uma mistura de todas as cores simples, e também alertou que o alvo 

está apto para receber a todos. Referindo-se ao preto, não é realmente uma tensão. Quando as 

cores de um corpo são tão pesadas que não possam receber qualquer movimento vibracional, 

ou quando o corpo não consegue produzir um raio, é preto. Assim, a falta de raios produz este 

corpo, e quantas mais partículas se encontram na superfície de um corpo não suscetíveis de 

movimento algum de vibração, mais parece escuro.  

 

15 de julho de 1760 
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Carta XXIX: Sobre a transparência dos corpos, relativa à passagem dos raios 

 

Eu tenho notado certos corpos, tais como vidro, a água e sobretudo o ar, transmitem os 

raios de luz, e são chamados de transparentes, translúcidos e arejados. No entanto, o éter é o 

meio natural em que os raios de luz, e outros materiais transparentes tem esta qualidade por 

causa do éter, com as quais estão misturados, e as produzidas pela luz podem se comunicar 

sem impedimento adicional. Pela transmissão, e nunca se fez tão livremente quanto no éter 

algo puro, sempre se perde neles, especialmente como o corpo é mais espesso. A espessura 

pode chegar a ser tão grande que toda a luz se perde, então o corpo não é transparente. Assim, 

ainda que o vidro seja transparente, um grande pedaço de alguns metros de espessura não é 

transparente e não se poderia ver nada através dele. Do mesmo modo, por mais pura que seja 

a água de um rio, no lugar mais profundo não se pode ver o fundo, que se percebe muito bem 

de onde a água é pouca. Por conseguinte, a transparência é uma propriedade do corpo em 

relação à sua espessura, quando esta propriedade é atribuída ao vidro, a água etc, deve ser 

entendido com esta restrição: a espessura dos corpos não deve ser grande e, para cada espécie 

há uma medida de espessura, que passam, o corpo não é transparente. Pelo contrário, não 

existem corpos opacos opostos aos transparentes, que não cheguem a ser transparentes quando 

se reduzem a uma lâmina extraordinariamente fina. Assim, ainda que o ouro não seja 

transparente, as folhas de ouro, olhando pelo microscópio as pequenas partículas de todos os 

corpos, se descobre a transparência. Ou seja, todos os corpos são transparentes quando são 

finos e não grossos. Depois segundo a maneira comum de falar, chama-se corpos 

transparentes os que conservam esta qualidade até um certo grau de espessura, e a perdem 

quando são mais grossos. Mas, no que se diz a respeito do éter, é absolutamente transparente 

em virtude de sua natureza, e sua extensão não diminui em nada sua transparência. A 

distância prodigiosa das estrelas fixas, (Vossa Alteza recordaria) não impede que seus raios 

transmitam até nós, mas se nosso ar, ainda que pareça perfeitamente transparente, estendido 

para a lua, perderia sua transparência e nenhum raio de sol ou outros corpos celestes 

penetraria até aqui; nos encontraríamos no caso da escuridão egípcia. A razão disto é evidente 

e advertimos o mesmo no som, cujo parecido com a luz se confirma em todo momento. O ar é 

o meio natural através do qual o som é transmitido, mas a agitação exercida no ar também 

pode mover partículas de todos os corpos, e estes, colocando-se em movimento, transmitem 

as agitações através de todos os corpos, a menos que sejam muito grossas. Assim, há corpos, 

com relação ao som que atuam nos mesmos corpos transparentes em relação para a luz, e 

todos os corpos mantém está propriedade para com respeito ao som, a menos que eles sejam 
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muito espessos. 

Quando Vossa Alteza está em seu quarto, ouviu quase em cada passagem na sala de 

espera, embora portas estejam bem fechadas; porque a agitação do ar na sala de espera se 

comunica aos muros, através dos quais a vibração penetra no quarto com alguma perda. Se 

eliminassem os muros, porque o ar na agitação da sala de espera se comunica com paredes, 

através do qual penetra a vibração, penetra no quarto com alguma perda. Se as paredes fossem 

excluídas Vossa Alteza escutaria com mais exatidão, sem dúvida. Quanto mais grossos são os 

muros, mas força perde o som ao atravessá-los, e poderiam ser tão grossos que não se 

escutaria absolutamente nada de que passara lá fora. A não ser um ruído terrível como o de 

um tiro. Isto nos conduz a uma nova observação: os sons muito fortes podem atravessar 

muros, impenetráveis para as mais fracos e, em consequência, para julgar se um muro é capaz 

de transmitir os sons não é o bastante em ter em conta sua espessura, se não também a força 

do som. Se o som é muito fraco, uma parede fina é capaz de detê-lo, ainda que possa 

transmitir mais força. O mesmo acontece com os corpos transparentes: permitem a passagem 

a uma luz muito forte embora os objetos através deles não sejam brilhantes. Quando se 

escurece um vidro com fumaça, através deles se vê pouco brilho, mas dirigindo ao sol, se vê 

muita claridade. Este é o procedimento utilizado pelos astrônomos para observar o sol, se não 

cegaria os olhos. Quando você está em um quarto escuro, lá existe um buraco na persiana por 

parte do sol, mesmo que se tampe com a mão este pedaço, a luz se atravessará. No entanto, 

vemos que a luz do sol perde o resplendor ao passar por tal corpo, que não é transparente 

relativamente aos outros objetos. Uma luz muito forte pode perder muito brilho antes de 

apagar-se por completo, enquanto que uma luz muito fraca se desvanece em seguida. Um 

pedaço de vidro muito grosso não será transparente com respeito aos objetos poucos 

brilhantes, mas, através deste se verá o sol. Estas observações sobre os corpos transparentes 

me levam a teoria da refração, de que Vossa Alteza haverá ouvido falar frequentemente, e que 

buscarei expor com toda claridade na próxima.  

 

18 de julho de 1760 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Carta XXX: Como passam os raios de luz por meios transparentes e de sua refração 

 

Enquanto a luz se move no mesmo meio, bem seja o éter, o ar, ou qualquer outro 

corpo transparente, se propaga em linhas retas, que se chamam raios, pois partem do ponto 

luminoso em todos os sentidos, o mesmo que os raios de um círculo ou de uma esfera que 

saem do centro. No sistema de emanação, as partículas despedidas pelos corpos luminosos se 

movem em linhas retas. O mesmo acontece no verdadeiro sistema, que tem tido a honra de 

propor a Vossa Alteza, em que as agitações se comunicam em linha reta, da mesma maneira 

que o som de um cristal se transmite até nós em linha reta, pelo que julgamos de que lado vem 

o som. Em ambos os sistemas, em consequência, os raios estão representados por linhas retas, 

enquanto atravessam o mesmo meio transparente, mas podem sofrer alguma inflexão quando 

passam de um meio transparente a outro, a esta inflexão se chama refração dos raios de luz, 

cujo conhecimento é de suma importância para dar razão de uma infinidade de fenômenos. 

Vou explicar a Vossa Alteza as leis segundo as quais se realiza a refração.  

Em primeiro lugar, é uma lei constante que, quando um raio como EC cai 

perpendicularmente sobre a superfície AB de outro meio, continua seguindo a mesma linha 

reta prolongada como CF. Não tem então nenhuma inflexão ou refração. Por conseguinte, se 

EC é um raio de sol  

 

 

 

que cai perpendicularmente sobre a superfície AB de água ou de vidro, se introduzirá 

seguindo a mesma direção e continuará seu caminho pela linha CF, perpendicular a superfície 

AB, de maneira que EF seja uma mesma linha reta. Mas este é o único caso que não tem 

refração, em todas as outras, sempre que o raio não cais perpendicularmente sobre a superfície 

de outro corpo transparente, não continuará seu caminho seguindo a mesma linha reta, sendo 

que irá desviar-se mais ou menos, sofrerá uma refração. 

Seja PC um raio que cai obliquamente sobre a superfície AB de outro meio 

transparente. Ao entrar no meio, não continuará seguindo a linha reta CQ, continuação da reta 
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PC se não que se desviará ou segundo a reta CR ou segundo a CS. Sofrerá, pois, em C é uma 

inflexão que se chama refração. Está refração depende em parte da diversidade entre os meios 

e em parte da obliquidade do raio PC.  Para explicar as leis da inflexão, é necessário conhecer 

alguns termos utilizados pelos autores 1º. A superfície AB, que se separa os dois meios, de 

onde vem o raio e de onde entra, se chama superfície refrativa, o 2.º O raio PC que se chama 

raio incidente. 3.º O raio CR ou CS, que no outro  

 

 

 

meio prossegue uma trajetória diferente do CQ, se chama raio refratado. E também, traçando 

sobre a superfície AB a linha perpendicular ECF, se chama: 4.º ângulo de incidência, ao 

ângulo PCE que forma o raio incidente PC com a linha perpendicular EC, e 5° ângulo de 

refração o RCF ou o SCF que forma o raio refratado CR ou CS com o perpendicular CF. 

Depois por causa da refração, o ângulo da refração não é igual ao ângulo de incidência PCE, 

pois, prolongando a linha  PC em Q, os ângulos PCE e FCQ são opostos pelo vértice e, por 

tanto, iguais entre si, como a Vossa Alteza bem recordará. Depois o ângulo QCF é igual ao 

ângulo de incidência PCE e, por tanto, o ângulo de refração RCF ou SCF é o menor ou maior. 

Dois casos podem ter lugar aqui: um, sendo o raio refratado CR, o ângulo de refração RCF é 

menor que o ângulo de incidência PCE; e outro, sendo o raio refratado CS, o angulo de 

refração SCF é maior que o ângulo de reincidência PCE. No primeiro caso diz que o raio CR 

se aproxima à perpendicular CF, no segundo que o raio refratado CS se separa ou afasta da 

perpendicular. É necessário advertir quando tem lugar qualquer um dos casos. Depende da 

diferença entre os dois meios, de acordo com um ou outro, ou que os raios atravessem com 

maior ou menor dificuldade cada um deles. Para aprová-lo, anotaremos que o éter é o meio 

mais raro pelo qual os raios passam sem nenhuma dificuldade. Depois, os outros meios 

transparentes mais comuns estão nesta ordem: o ar, a água e o vidro; de maneira que o vidro é 
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um meio mais denso que a água, a água mais densa que o ar, e o ar mais denso que o éter. 

Sentado está, não tem mais que observar estas duas regras gerais: 1.º quando os raios passam 

de um meio menos denso a outro mais denso, o raio refratado se aproxima mas a 

perpendicular, é o caso em que o raio incidente PC, o raio refratado é CR; 2.º quando os raios 

passam de um meio mais denso para um menos denso, o raio refratado se afasta da 

perpendicular, se o caso que sendo PC o raio incidente, o raio refratado é CS. Está inflexão é 

tanto maior quanto mais diferentes são os meios com respeito a sua densidade. Assim, os 

raios ao passarem do ar para vidro sofrem uma maior refração que quando passam do ar para 

água. No entanto, em ambos os casos, os raios refratados em cada caso, os raios refratados se 

aproximam perpendicularmente. Paralelamente, ao passarem os raios do vidro padecem uma 

maior refração que quando passam da água para ar; mas neste caso o raio refratado se separa 

da perpendicular. Por último, é necessário anotar que a diferença entre o ângulo da incidência 

e o ângulo da refração é tanto maior quanto maior seja o ângulo de incidência; ou então, 

quanto mais se separa da perpendicular o raio de incidência, maior reflexão do raio maior será 

a refração. Aqui existe certa proporção determinada pela geometria. Mas não tem necessidade 

de entrar em mais detalhes; O que acabo de dizer é suficiente para entender o que terei a 

honra de expor a Vossa Alteza. 

 

22 de julho de 1760  
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Carta XXXI: Sobre a refração dos raios de diversas cores 

 

Acaba de ver Vossa Alteza que quando um raio de luz passa obliquamente de um meio 

transparente a outro, sofre uma inflexão, que se denomina refração, e depende tanto da 

obliquidade de incidência da diversidade do meio, o que tenho tido a honra de lhe explicar 

com bastante amplitude. 

Mas agora deve anotar a Vossa Alteza que a diversidade das cores causa também uma 

pequena variedade na refração, que provém sem dúvida de que os raios de diversas cores 

contém diferentes números de vibrações num mesmo tempo, e diferem entre si da mesma 

maneira que os sons mais e menos altos. Assim, se observa que os raios vermelhos que 

sofrem a menor inflexão ou refração; 

 

 

depois seguem, nesta ordem, os raios alaranjados, amarelos, verdes, azuis e violetas; de 

maneira que os raios violetas resistem a maior refração, bem entendido, quando a obliquidade 

de incidência é a mesma e os meios de formas iguais. Logo se afirma que os raios das diversas 

cores estão submetidos a diversa refrações, os olhos são os menos refrangíveis, os violetas são 

mais.  

Depois, se PC é um raio que passa, por exemplo do ar para o vidro, sendo o ângulo de 

incidência PCE, o raio refratado se aproximará perpendicularmente em CF; e se o raio fosse 

vermelho, o refratado seria C-vermelha, se fosse laranja, o refratado seria C-alaranjado, e 

assim com os outros, como se vê na figura. Todos eles se separam da linha CQ, continuação 

Roxo 
Alaranjado 

Amarelo 
Verde 
Azul 

Violeta 
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de PC, para a perpendicular CF, no entanto, o raio vermelho se separa menos de CQ, sofre a 

menor inflexão, e o violeta se separa mais de CQ e sofre a maior inflexão. Logo se PC é um 

raio de sol, produz a cada uma vez todos os raios coloridos anotados na figura; e se tivesse ali 

um papel branco, se veriam nele efetivamente todas as cores: segue-se que a cada raio de sol a 

cada uma vez contém todas as cores simples. O mesmo sucede se o PC é um raio branco ou 

procede de um corpo branco. Vem surgir dele por refração todos as cores, concluindo que a 

cor branca é o misturado de todas as cores simples, como tem tido a honra de dizer a Vossa 

Alteza. De fato, não existe razão para reunir todos os raios coloridos em um só ponto e ver 

renascer a cor branca. Por este meio conhecemos quais são as cores verdadeiramente simples: 

a refração nos mostra incontestavelmente. Segundo a ordem da refração são: l.º o vermelho, 

2.º o alaranjado 3.º o amarelo 4.º o verde 5.º o azul 6.º o violeta. Mas não se deve pensar que 

não tenha nada mais que seis; pois dado que a natureza de cada um consiste num determinado 

número, expressivo do número de vibrações num certo tempo, está claro que os números dos 

meios proporcionarão igualmente as cores simples. Mas nos falta os nomes próprios para 

anotar estas cores; assim, entre o amarelo e o verde, se vêm efetivamente cores intermediarias, 

mas que não sabemos nomeá-las em parte. Este mesmo princípio se baseia nas cores que 

vemos no arco- íris. A razão escrita nos raios de sol, ao passar pelas gotas de água que caem 

no ar, se refletem e se refratam, e a refração os descompõe as cores simples. Vossa Alteza 

haverá observado, sem dúvida, que as cores no arco-íris seguem na mesma ordem: vermelho, 

alaranjado, verde, azul e violeta; também descobrimos as cores intermediárias, como nuances 

de uma cor a outra, e, se tivéssemos mais nomes para distinguir estes graus, poderíamos 

nomear outras diversas cores de um extremo ao outro. Talvez outra nação, mais rica em 

palavras, conte atualmente com mais diversas cores que nós, talvez alguma outra nação 

contem menos, se por exemplo não tivesse um termo para expressar o laranja. Alguns 

acrescentam a cor púrpura que se encontra no extremo do vermelho, e outros entendem sob o 

mesmo nome vermelho. 

Você pode comparar cores com os sons de uma oitava, como os que representam pois 

as cores e sons, podem se expressar em números. Também parece que, aumentando a violeta, 

se obtém uma nova cor, como elevando os sons se alcança mais adiante do B o som C, que é 

uma oitava acima do C. E esta música se dá a este tom o mesmo nome por causa de sua 

semelhança, o mesmo sucede nas cores, que, depois de ter elevado o intervalo de uma oitava, 

recobram os mesmos nomes. Ou das cores, como dois tons, de modo que o número de 

vibrações é de precisamente o dobro do outro, se considera como o mesmo colar e tem o 

mesmo nome. 
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Baseando-se neste princípio, o padre Castel, na França, tem imaginado uma espécie de música 

das cores. Tem um clave no qual cada tecla, ao ser tocada, apresenta um pedaço de pano 

tingido de uma determinada cor; e pretende que este clave, bem manejado, poderia produzir 

um espetáculo muito agradável aos olhos. Chamam de clave ocular, e Vossa Alteza já deve ter 

ouvido falar em alguma ocasião. Por isto, pensou que o melhor é a pintura, com respeito aos 

olhos, o que a música aos ouvidos, e duvido muito que uma apresentação de muitos pedaços 

de panos tingidos de diversas cores possa ser muito agradável. 

 

27 de Julho de 1760 
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Carta XXXII: Sobre o azul do céu 

Vossa Alteza acaba de ver como a causa da visibilidade de todos os objetos consiste 

em um movimento de vibração extraordinariamente rápida, com que estão agitadas as 

partículas menores em sua superfície, e a frequência das vibrações determina a cor. O mesmo 

do que as partículas que sejam agitadas por uma força intrínseca, como acontece nos corpos 

brilhantes, ou que recebam sua agitação de uma iluminação ou de outros raios pelos os que 

são iluminados, como sucede nos corpos opacos. Então, a frequência ou rapidez das vibrações 

depende do tamanho das partículas e de seu dinamismo, o mesmo que a rapidez e as vibrações 

de uma corda depende de sua espessura e de sua atenção; e assim, enquanto as partículas de 

um corpo conservam o mesmo dinamismo, manifestarão a mesma cor, como as folhas de uma 

planta que mantém um filtro enquanto estão frescas, mas quando começam a secar, a 

mudança do dinamismo causante da cor produz um efeito diferente. Sobre este capítulo tenho 

a honra de falar de Vossa Alteza, agora vou lhe explicar um fenômeno universal: por que o 

céu, de dia, parece azul. Considerando este fenômeno comum, semelhante como se tivesse lá 

em cima uma maravilhosa abóbada tingida de azul, como os pintores representam o céu em 

um teto. Não necessito desiludir a Vossa Alteza; pouca reflexão é suficiente para 

compreender que o céu não é uma abóboda azul, e que estejam fixadas as estrelas como 

cravos brilhantes. Vossa Alteza está plenamente convencida de que as estrelas são corpos 

imensos que se encontram a distâncias, ou seja, muito afastadas de nós, e que se movem 

livremente num espaço quase vazio, ou cheio de uma matéria sutil que se chama éter. Mas 

mostrarei a Vossa Alteza que a causa do céu azul deve-se buscar em nossa atmosfera, 

enquanto não é perfeitamente transparente. Se fosse possível, elevar-se cada vez mais acima 

sobre a superfície da terra, primeiro o ar se faria cada vez mais raro, depois não seria para 

manter nossa respiração, por último se perderia por completo, encontrando-se então no éter 

puro. Também, ao subir montanhas, o mercúrio no barômetro descende cada vez mais, a 

atmosfera se faz ligeira; e então se observa que o azul brilhante do céu se faz mais e mais 

fraco, e se pudesse subir até o éter puro, a cor azul se evaporaria por completo; ao olhar para 

cima não se via nada e o céu pareceria preto, como a noite. Pois a todos nós parece preto 

quando nenhum raio de luz chega até nós. Se tem, razão, ao perguntar por que o céu nos 

parece azul. A princípio, é necessário aceitar que si o ar fosse um meio perfeitamente 

transparente como o éter, este fenômeno não teria lugar. Então só receberíamos os raios das 

estrelas: pela claridade do dia por ser tão grande, já que a pequena luz das estrelas que se 

torna insensível, Vossa Alteza não veria a chama de uma vela durante o dia, quando está 

bastante afastada, enquanto que a mesma nos parece de noite e muito brilhante ainda a uma 
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distância bastante grande. Por isto, está claro que se deve buscar do céu na deficiente 

transparência do ar. O ar está carregado de muitas partículas que não são totalmente 

transparentes, mas que ao serem iluminadas pelos raios de sol, recebem um movimento de 

vibração que produz novos raios, próprios dessas partículas; ou seja essas partículas opacas e, 

ao iluminá-las se tornam visíveis. Mas a cor destas partículas é azul, em seguida a explicação 

do fenômeno: o ar contém uma grande quantidade de pequenas partículas azuis, ou se pode 

dizer que as mínimas partículas são azuladas, mas de uma azul extraordinariamente tênue, 

sensível numa enorme massa de ar. Assim, num quarto percebemos o azul, mas quando as 

listras azuladas de toda a atmosfera penetram em nossos olhos, por ser muito fraca que seja a 

cor de cada um, conjuntamente podem produzir um filtro muito forte. Este se confirma com 

outro fenômeno que não é desconhecido a Vossa Alteza. Ao olhar um bosque de perto nos 

parece muito verde, pois quando nos afastamos parece mais azul. Os bosques, as montanhas 

de Harz, visto de Magdeburgo, parecem bastante azuis, ainda que ao olhá-las de Halberstadt 

sejam verdes; a razão reside na grande extensão do ar entre Magdeburgo e as montanhas. Por 

tênue ou raras que sejam as partículas azuladas do ar, existe tão grande quantidade desse 

intervalo, cujos os raios penetram conjuntamente nos olhos e em consequência representam 

uma cor azul bastante escuro. Anotaremos um fenômeno semelhante no nevoeiro, onde o ar 

está carregado de muitas partículas opacas e embranquecidas. Olhando a uma pequena 

distância, quase não se percebe o nevoeiro; mas quando a distância é grande, da cor 

esbranquiçada se faz muito sensível, até o ponto de que não se vê nada. A água do mar, 

quando é bastante profunda, parece verde; mas quando se enche um copo, é bastante clara. A 

razão visivelmente é a mesma: como a água está cheia de muitas partículas verdes, uma 

pequena quantidade das quais não produz efeito sensível; mas uma grande magnitude de raios 

verdes juntos, como ao olhar o fundo, produz um calor intenso.  

 

27 de julho de 1760 
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Carta XXXIII: Sobre a fraqueza dos raios que partem de um ponto luminoso afastado, e 

sobre o ângulo visual 

 

Enquanto os raios produzidos por uma vibração rápida das partículas menores de um 

corpo, se movem no mesmo meio transparente, mantêm a mesma direção ou se expandem em 

todas as linhas retas. Representa-se esses raios como os raios de um círculo, ou em vez de 

uma esfera de um centro que está dirigida para o perímetro. Devido a esta semelhança com o 

mesmo nome de feixe, embora não estritamente falar luz consiste em linhas, mas em 

vibrações muito rápidas que ocorrem como linhas retas, por este motivo pode ser considerado 

como estabilizador da linhas retas saindo do ponto de luz em todas as direções. 

Seja C um ponto luminoso que se expande em todas as direções. Imagine agora Vossa 

Alteza duas esferas descritas em torno do  

 

 

 

centro C, e à luz que se espalha pela superfície do ABDE; pequena esfera f também amplia a 

superfície da ABDE grande esfera. É necessário que a esfera de luz em grande seja ABDE 

mais tênue e fraca na ABDE; pequena esfera, da qual resulta que o efeito da luz deve ser 

muito menor, quanto mais longe do ponto de luz. Se partirmos do princípio de que o raio da 

esfera grande é duas vezes menor, a superfície da esfera grande é dois por 2 a 4 vezes mais 

elevada. E uma vez que a mesma quantidade de luz se expande a superfície da esfera, grandes 

e pequenos, se acompanha está luz, a uma distância dupla, é 4 vezes mais fraca, a uma 

distância de 3 vezes, 9 vezes, a do quadrilátero de distância, de 16 vezes, e assim por diante; 

em seguida, a uma distância de 10 vezes maior, a luz é de 10 vezes, ou 100 vezes mais fraca. 
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Aplicando esta relação para a luz do sol, entendemos que, se a terra estivesse duas vezes mais 

afastada do sol do que atualmente está, a luz ou a claridade do sol seria quatro vezes mais 

fraca; e se o sol estivesse 100 vezes mais afastado de nós, sua claridade seria 100 vezes 100, 

ou seja, 10.000 vezes menor. Assumindo uma estrela fixa seja tão grande e tão brilhante como 

o: sol, mas 400.000 vezes mais distante de nós do que o sol, sua luz é 400.000 vezes 400.000, 

ou 160.000.000.000 de vezes mais fraca do que o sol. Disto se segue que a luz de uma estrela 

fixa não é nada comparado à luz solar, e por esta razão não vemos estrelas durante o dia: uma 

pequena luz sempre desaparece para outro incomparavelmente mais brilhante. O mesmo vale 

para as velas e outros corpos luminosos: nos proporcionam muito menos luz quanto mais 

distante estejam. Vossa Alteza deve ter notado que, por ser muito forte uma luz, sua claridade 

pode diminuir não sendo suficiente para ler. Agora, existem ainda outras circunstâncias 

intimamente relacionadas, o que acabo de conferir: o mesmo objeto nos parece menor quando 

mais distante de nós. Um gigante, a uma grande distância, parece mais do que um anão perto. 

Para melhor julgá-lo melhor tem que de atender os ângulos.  

Suponhamos que AB seja um objeto, por exemplo um homem, e um olho  

 

 

 

Que observa do ponto C. Se traçam a partir deste ponto as linhas retas AC e BC, que 

representam os raios extremos do objeto ao olho, e se chama o ângulo formado no C o ângulo 

visual do objeto visto no C. Se olhasse o mesmo objeto de mais perto, no D, o ângulo visual D 

seria sem dúvida: de onde se sucede que quanto mais afastado está o mesmo objeto, menor é 

seu ângulo visual; e quanto mais se aproxima, maior se faz o ângulo visual. Os astrônomos 

medem com todo cuidado os ângulos visuais baixos os quais vemos nos corpos celestes, e se 

encontram no ângulo visual do sol, ultrapassam muito pouco a metade de um grau. Se o sol 

duas vezes mais longe de nós, o seu ângulo de visão é reduzido para metade, até o que não 

seria surpresa para nós para nos dar 4o vezes menos clareza. E se o sol estivesse 400.000 

vezes mais distante, o seu ângulo de visão, como muitas vezes seria menor e, portanto, não 

parece maior do que de uma estrela. É necessário distinguir claramente apreciada a magnitude 
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de um objeto, sua verdadeira magnitude: a magnitude ou a visão aparente é sempre um ângulo 

bastante grande, como é mais ou menos perto de nós.  Assim, o tamanho do sol, aparente ou 

visto, é de cerca de meio ângulo grau, enquanto o seu verdadeiro tamanho muitas vezes 

ultrapassa a terra inteira: pois, sendo o sol um globo, se estima seu diâmetro 172.000 milhas 

em alemão, enquanto o diâmetro de terra é de cerca de 1720 milhas. 

 

09 de julho de 1760 
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Carta XXXIV: Do que o entendimento supre na visão  

 

As coisas que eu tive a honra de apresentar a Vossa Alteza sobre o fenômeno da visão 

pertencem a uma ciência, chamada óptica, que faz parte da matemática, enquanto que ainda 

tem uma gama considerável na física. Além das cores, a natureza do que eu tentei explicar, é 

sobre a teoria do ângulo visual, e Vossa Alteza já haverá observado como o mesmo objeto 

pode parecer bom a partir de um grande ângulo visual. Desde um pequeno, segundo que esteja 

próximo ou afastado de nós. Ele observou ainda que um pequeno objeto pode ser visto sob o 

mesmo ângulo que um objeto grande, quando está muito afastado, muito longe. Você pode 

manter um prato para que nos esconda o sol, uma vez que um prato de meio pé, a uma 

distância de 54 pés, cobre exatamente o sol se vê sob o mesmo ângulo visual que ao sol; no 

entanto, que espetacular diferença entre o tamanho do prato e do sol. A lua cheia nos parece 

mais ou menos baixa no mesmo ângulo visual que o sol e consequentemente pelo estilo de 

tamanho, ainda que o sol seja muito maior que a lua, devemos considerar que o sol está quase 

400 vezes afastado de nós, mais do que a lua. 

O ângulo visual é a parte mais importante da óptica, pois depende das imagens dos 

objetos pintados no fundo do olho. Quanto maior ou menor ângulo de visão, maior ou menor 

a imagem de fundo pintado do olho. Mas não vemos objetos externos, mas como as imagens 

são pintadas na parte inferior do olho; portanto, estas imagens são o objeto imediato da visão 

ou sentimento. Em seguida, uma imagem exibida na parte funda do olho nos permite saber 

apenas três coisas. Primeiro, a figura e as cores da imagem que nos permita julgar como um 

objeto, como forma e calor, e segundo, o tamanho da imagem nos permite conhecer o ângulo 

visual sob o qual o objeto nos parece; e terceiro, a localização da imagem no fundo do olho 

nos faz sentir em que direção o objeto se encontra, ou para a esquerda ou direita, para cima ou 

para baixo, ou bem conhecemos a direção e onde procedem os raios. A visão está contida em 

três coisas e percebe-se nada mais do que: 1º figura com cores, 2 º ângulo visual ou aparente 

tamanho, e 3 º com a direção ou o lugar para onde julgamos que existe o objeto. Então isso 

“nos mostra nada sobre o verdadeiro tamanho dos objetos, ou suas distâncias.” Embora se 

imagine frequentemente ver o tal 1º e a distância de um objeto, ele não é o resultado de um 

ato de visão, mas um ato de julgamento, e os outros sentidos, com longa experiência, nos 

permitem julgar o quão longe um objeto está de nós. Mas esse poder se estende apenas aos 

objetos relativamente perto. Quando estão distantes, o julgamento não acontece, e se 

arriscarmos um palpite, normalmente nós erramos totalmente. Assim, ninguém pode dizer que 

você vê o tamanho ou a distância da lua, e quando o povo imagina que a lua é igual a um 
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queijo suíço, não por causa da visão se não por um julgamento errado, e, com um erro 

semelhante, ao julgar a distância da lua talvez menor do que aqui em Charlottenburg. Temos, 

certamente os olhos, ou visão única, não decidem nada sobre a distância e o tamanho dos 

objetos. Se atrai a filtração um exemplo muito importante de um homem cego de nascimento, 

que lhe proporciona a vista por meio de uma operação, quando ele era mais velho. Este 

homem a princípio foi completamente ofuscado, não distinguia nada sobre o tamanho e a 

distância dos objetos, tudo parecia tão perto que ele queria tocar, foi um longo tempo e 

precisou de exercício constante antes de chegar ao uso adequado de que lhe proporciona a 

vista, precisou de um longo aprendizado, ou, como fazemos durante a nossa infância e do que 

não nos lembramos. Com este exercício temos aprendido que um mesmo objeto nos pareça 

distinto e mais claro quando está mais próximo. Quando aparece escuro e pouco distinto, o 

julgamos afastados. Disto sabem aproveitar muito bem os pintores ao apresentar os quadros 

com muita claridade e distinção das coisas que devemos julgar próximas, e também das coisas 

que devemos julgar afastadas, ainda que umas e outras se encontrem a distância igual de nós. 

Por isso conseguem perfeitamente o que vemos num bom quadro, e nós julgamos que umas 

estão mais afastadas do que outras. Esta ilusão não teria lugar se a visão manifestasse a 

verdadeira distância e tamanho dos objetos. 

 

1 de agosto de 1760  
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Carta XXXV: Explicação de alguns fenômenos relativos à óptica  

 

Acabo de ver Vossa Alteza que a visão não nos ensina nada sobre o verdadeiro 

tamanho dos objetos, ou por sua distância, e tudo o que imaginamos ou vemos, ao respeito ao 

tamanho e distância de um objeto, é o efeito de nosso julgamento e que lhe proporciona a 

vista sentido da visão. Uma distinção deve o que os sentidos representam os acrescentarmos 

os sentidos com a nossa visão de que, ou seja, muitas vezes estamos errados. Muitos filósofos 

têm discursado contra a exatidão de nossos sentidos, que só de vista nos é, portanto, queria 

demonstrar incerteza de nossos conhecimentos (esta seta é chamada ceticismo ou peronismo) 

confundem as representações próprias de nossos sentidos com nosso julgamento. Dizem: não 

vemos o sol maior que um prato ainda que pareça infinitamente maior; de modo que, todos os 

sentidos nos enganam; ou ao menos não podemos confiar neles: em consequência todos os 

conhecimentos que adquirimos por meio dos sentidos são incertos e provavelmente falso; de 

modo que nada sabemos com segurança. Aqui está o raciocínio desses grandes filósofos, eles 

são céticos e sempre se vangloriam a sua inteligência, mas nada é mais fácil ao dizer que tudo 

é incerto, e felizmente o maio ignorante pode se destacar nesta filosofia sublime. Mas é falso 

que a visão não representam o sol maior do que um prato. A vista não decide nada sobre isso, 

e nosso ponto de vista está errado. No entanto, quando os objetos não estão longe, apenas nós 

erramos, e ambos os sentidos e outros como o grau de clareza com que vemos um objeto, 

acreditamos proporcionar alguma certeza sobre seu tamanho e distância. A partir do momento 

que estabelecemos com nosso ponto de vista, a distância de um objeto, formamos também o 

seu tamanho verdadeiro, sabendo que o tamanho aparente é maior, quanto mais perto do 

objeto é. Portanto, quanto mais distante estimamos um objeto, maior o consideramos; e, 

reciprocamente, quanto mais próximo o julgamos, menor o consideramos. Quando acontece 

que uma mosca passa rapidamente diante de nossos olhos, e por qualquer distração a julgamos 

muito longe e a pegamos por uma águia, mas quando volta-se, por assim dizer, e percebemos 

que o objeto estava próximo, reconhecemos a mosca. A razão é que o ângulo visual de uma 

mosca próxima pode ser tão grande como a de uma águia afastada, ou a imagem desenhada no 

fundo do próprio olho. Outro fenômeno muito bem conhecido em todo o mundo, causou 

muitas disputas entre os sábios, embora agora é fácil de explicar. Todo mundo considera a lua 

cheia maior quando sai, que quando está alta no céu, embora o ângulo visual e o tamanho são 

aparentes os mesmos. Também o sol, ao sair ou a se pôr, parece a todo o mundo que é meio-

dia. (qual a razão deste julgamento tão geral e tão equivocado?) Sem dúvida, porque se 

considera o sol e a lua no horizonte mais afastados que quando já se tem elevado. Mas (por 
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que se pensa desta maneira?) Normalmente responde-se que, quando o sol e a lua estão no 

horizonte, vemos muitos objetos entre eles e nós, que parecem aumentar a distância, ao passo 

que, quando o sol e a lua são muito alta, não vemos nada entre nós e eles, e por isso os 

julgamos mais próximos. Eu não sei se esta solução irá satisfazer a Vossa Alteza. Pode-se 

objetivar que uma sala vazia parece maior do que outra equipada, embora do mesmo tamanho: 

depois a visão de muitas coisas entre as quais de um objeto e que nem sempre produz o efeito 

que consideramos tal objeto afastado. Espero que Vossa alteza encontre a seguinte explicação. 

Consideremos que o círculo A representa a terra e o círculo  

 

 

 

pontilhado a atmosfera ou ar que a rodeia, e nós nos encontramos no lugar A. Suposto isto, se 

a lua está no horizonte, os raios nos chegam pela linha BA; se está em cima de nós, os raios 

vêm segundo a linha CA. No primeiro caso, os raios atravessam na atmosfera o grande espaço 

BA, e, em outro caso, o pequeno espaço CA. Mas lembre-se de que a Vossa Alteza recordará 

que os raios de luz ao passarem através de um meio transparente perde muito mais força 

quanto a viagem mais longa. Então seja na atmosfera de ar ou um meio transparente, a 

passagem de raios BA perde muito mais força do que um relâmpago CA, do qual resulta, em 

geral, que todos os corpos celestes aparecem com menos brilho no horizonte acima nós. 

Podemos olhar ao sol quando está no horizonte, mas desde que ascende a certa altura nossos 

olhos não podemos sofrer sua claridade. Logo concluo que a lua no horizonte parece mais 

fraca que quando está elevada. Então, Vossa Alteza recordará a lógica da pintura: o mesmo 

objeto nos parece mais afastado quando sua luz é fraca; depois a lua, ao estar no horizonte, 

nos parece mais afastada que em qualquer outra altura. Agora a consequência é manifestada: 
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se julgamos maior a distância da lua no horizonte, devemos também considerar maior a lua; 

em geral todas as estrelas nos parecem maiores quando estão perto do horizonte, pois as 

consideramos mais distantes. 

 

3 de agosto de 1760  
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Carta XXXVI: Sobre a sombra  

 

Tenho tido a honra de expor a Vossa Alteza quase tudo o que se costuma tratar na 

ciência denominada óptica. Só falta um tema que é a sombra. Vossa Alteza conhece muito 

bem o que é a sombra, de modo que não me detenha muito nele. A sombra supõe sempre duas 

coisas: um corpo brilhante e um corpo opaco que não transmite os raios de luz. O corpo opaco 

impede que os raios do corpo brilhante passem a certo lugares atrás dele; e estes lugares onde 

os raios chegam constituem o que se chama a sombra de um corpo opaco; ou o que é o 

mesmo, a sombra compreende todos os lugares desde onde não se pode ver o corpo brilhante, 

pois o corpo opaco intercepta os raios. 

Seja A uma luz, e BCDE um corpo opaco. Trazendo os raios extremos 

 

 

 

ABM, ADN, que tocam ao corpo opaco; é evidente que nenhum raio de luz A poderá penetrar 

no espaço MBEDN; e em qualquer lugar, como em O, deste espaço em que se encontre um 

olho, não verá a luz. Este espaço é a sombra do corpo opaco, e se adverte como se alonga 

mais e mais, e se estende até o infinito. Mas se a luz é de uma grande magnitude, a 

determinação da sombra difere um pouco. Três casos tem que ser considerados: o primeiro, 

quando a luz é menor que o corpo opaco; segundo, quando é igual; e o terceiro, quando é 

maior. O primeiro é o mesmo que acabamos de examinar: a luz era menor que o corpo opaco.  

No segundo, A é o corpo brilhante, do mesmo tamanho que o  
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corpo opaco BCED. Se trançarmos os últimos raios ABM, AEN, que tocam ao corpo, todo o 

espaço MBEN estará na sombra e por tanto neste espaço será impossível ver o corpo 

brilhante. Além do que se adverte que as linhas BM e EN são paralelas e a sombra se estende 

ao infinito, conservando sempre a mesma largura 

 

 

 

O terceiro caso, em que o corpo brilhante AA é maior que o corpo opaco BCED, os 

raios extremos que o tocam, ABO e AEO, concorrem em O, e o espaço da sombra BOE se faz 

limitado, terminando em O. Tal figura se chama cônica e se diz que a sombra neste caso é 

cônica. Só este espaço a luz não pode penetrar e é impossível ver o corpo brilhante. Ao 

terceiro caso pertencem as sombras dos corpos celestes, muito menores que o corpo brilhante, 

a saber, é o sol que os ilumina. Aqui novamente encontramos um assunto digno para admirar 

a sabedoria do Criador. Pois, se o sol for menor que os planetas, suas sombras não seriam 

limitadas, mas se estenderiam até ao infinito, o que privaria os imensos espaços da vantagem 

de ser iluminados pelo sol. Mas ultrapassando o sol tantas vezes os planetas, suas sombras 

estão compreendidas em espaços muito pequenos que são excluídos da luz do sol. Assim, a 

terra e a lua projetam sombras cônicas, e pode suceder que a lua se introduza na sombra da 

terra, totalmente ou só em parte. Quando isto acontece, se diz que a lua é eclipsada 

inteiramente ou em parte. No primeiro caso, se chama eclipse total; no outro eclipse parcial 

da lua. A lua projeta também sombra, menor que a terra, no entanto, pode acontecer que a 
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sombra da lua se estenda até a terra, então os que são privados da luz do sol padecem de um 

eclipse do sol. Assim, um eclipse do sol acontece quando a lua é a causa de que não vejamos 

o sol, inteiramente ou em parte. De noite não vemos o sol, ainda que não tenha eclipse, mas 

nos encontramos na mesma sombra da terra, causa da máxima escuridão para nós.  

Até aqui unicamente temos considerado os casos em que os raios de luz são 

transmitidos nas linhas retas, objeto de óptica. Agora bem, já anotado que os raios de luz são 

algumas vezes refletidos e outras vezes quebrados ou refratados. Vossa Alteza recordará que 

quando os raios caem sobre uma superfície bem polida, como a de um espelho, não são 

refletidos; então passam de um meio transparente a outro, sofrem uma refração e são quase 

quebrados. Logo nascem outras duas ciências. A que considera a visão que se realiza por meio 

de raios refletidos se chama catóptrica13, o que se realiza por meio dos raios quebrados ou 

refratados se chama dióptrica, enquanto que a óptica explica a visão por meio de raios diretos. 

Terei a honra de expor a Vossa Alteza o compêndio destas duas ciências. A catóptrica e a 

dióptrica, pois contém fenômenos que se apresentam todos os dias, dos quais é muito 

importante saber as causas e as propriedades. Tudo a que se refere a visão é, sem dúvida, o 

objeto mais digno de nosso conhecimento. 

 

5 de agosto de 1760  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13Parte da Física que trata da reflexão da luz 
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Carta XXXVII: Da catóptrica, e em particular sobre a reflexão dos raios nos espelhos 

planos 

 

A catóptrica se ocupa da visão realizada pelos raios refletidos. Quando os raio caem 

sobre uma superfície bem polida são refletidos, de modo que os ângulos de uma parte e de 

outra são iguais entre si.  

Para expor isso claramente, consideremos AB como a superfície de um espelho 

comum, e P um ponto de luz, de onde caem sobre o espelho os raios PQ, PM, Pm. Entre estes 

raios, seja PQ o que caem perpendicularmente sobre o espelho, e tem sobre os outros a 

propriedade de se refletir sobre si mesmo, seguindo QP; o mesmo que em um bilhar, quando 

se impulsa uma bola perpendicularmente contra uma faixa, é repelida na mesma direção. Mas 

qualquer outro raio, assim como o PM, é refletido na linha MN, de forma que o ângulo AMN 

é igual ao ângulo BMP, deve notar-se que o raio Pm se chama o raio incidente, e MN é o raio 

refletido. Do mesmo modo, o raio incidente Pm corresponde o raio refletido mn; e, em 

consequência, por causa da reflexão, o raio PM continua pela linha MN, e o raio Pm pela 

linha mn; de modo que se obtém um ângulo AMN igual ao BMP, e o ângulo Amn igual ao 

BmP; esta propriedade se anuncia assim: o ângulo de reflexão é sempre igual ângulo de 

incidência. Eu tive a honra de apresentar esta magnífica propriedade à Vossa Alteza, mas 

agora ressaltarei os fenômenos que dela resulta na a visão. Em primeiro lugar é evidente que 

um olho colocado em N  

 

 

 

receberá do ponto luminoso P o raio refletido MN; assim o raio que promove a sensação vem 

em direção a MN, o mesmo que se o objeto P se encontrasse em alguma parte da linha NM; 

de onde de segue que o olho deve ser o objeto P na direção NM. Para esclarecermos melhor 
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sobre isso é necessário recorrer à geometria, e a Vossa Alteza lembrará com prazer as 

proporções nas quais se baseia no seguinte raciocínio. Prolongue-se o raio perpendicular PQ, 

atrás do espelho até R, de modo que QR seja igual a PQ, e vou provar que todos os raios 

refletidos MN e mn, ao se prolongar por trás, se reúnem nesse ponto.  Pois consideramos os 

dois triângulos PQM e RQM; tem no primeiro lugar ao lado MQ comum; depois ao lado QR é 

igual encontrado PQ; e por último, posto que o ângulo PQM é reto, o ângulo que lhe segue 

RQM será também reto. Logo estes dois triângulos, tendo iguais dois lados juntamente com o 

ângulo interceptado por eles, serão também iguais; portanto, o ângulo PMQ será igual ao 

ângulo RMQ. Mas o ângulo AMN, oposto pelo vértice ao RMQ é igual a este; logo também 

será igual ao ângulo PMQ, que é o ângulo de incidência; assim, o ângulo AMN será o ângulo 

de reflexão, como o exige a natureza da reflexão. Da mesma maneira se adverte que o raio 

refletido mn, ao ser prolongado, passa também pelo ponto R; logo todos os raios do ponto P 

que se refletem no espelho, seguem precisamente o mesmo caminho que se viram do ponto R, 

e produzem consequentemente no olho o mesmo efeito que se o objeto P estivesse realmente 

colocado atrás do espelho em R, ponto que se encontra na perpendicular PQR, a igual 

distância atrás do espelho como se fazia em frente ao P agora compreenderá Vossa Alteza, 

com toda distinção, por que os espelhos representam os objetos atrás de si, e por que vemos 

todos os objetos da mesma maneira que se encontram atrás do espelho, e o espelho a uma 

distância igual a que se encontram diante dele. Assim é como o espelho quase transporta os 

objetos a outro lugar sem mudá-los de aparência.  Para distinguir o objeto aparente do 

verdadeiro, se chama o aparente de Imagem, e se diz que as imagens refletidas pelos raios 

refletidos se encontram atrás do espelho. Esta denominação serve para distinguir melhor os 

objetos reais de suas imagens, representadas pelos espelhos; e as imagens que vemos nos 

espelhos, são perfeitamente iguais e semelhantes aos objetos, exceto que o existente no objeto 

a esquerda aparece na imagem à direita, e reciprocamente. Assim um homem que leva a 

espada a esquerda, aparece no espelho levando a espada à direita. 

Segundo o dito, a todo o momento é fácil determinar a imagem de um objeto qualquer 

atrás do espelho. 

 



151 

 

 

 

Seja AB um espelho, e EF um objeto, por exemplo uma flecha; se traça fios desde os 

pontos E e F as perpendiculares EG e FH sobre a superfície do espelho, e prolongando-se até 

e e f, de maneira que EG= eG e FH = fH, e a imagem será ef, igual ao objeto EF, pois a figura 

quadrilátera GefH é, em todos os conceitos, igual a GEFH. Também deve-se entender que, 

quando se corta do espelho uma parte como CB, de maneira que AC fosse o espelho, a 

imagem ef não se alteraria. Em consequência, se o meio não é suficientemente amplo para que 

as perpendiculares EG e EF caiam sobre ele, pode conceber-se que o plano do espelho se 

estende, como se continuam na geometria as linhas quando se querem traçar perpendiculares. 

Então, o que acabo de dizer corresponde só aos espelhos comuns e nos quais a superfície é 

perfeitamente plana. Os espelhos convexos e côncavos produzem efeitos diferentes 
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Carta XXXVIII: Sobre a reflexão dos raios em espelhos convexos e côncavos, e sobre os 

espelhos ustórios 

 

Tudo o que se refere a reflexão dos raios se reduz, como Vossa Alteza acaba de ver, a 

duas coisas: uma, o lugar da imagem que os raios refletidos representam; a outra, a 

semelhança da imagem ao objeto. Nos espelhos comuns ou planos, o lugar da imagem está 

atrás do espelho a uma distância igual à do objeto que se encontra diante do espelho, e a 

imagem é semelhante ao objeto. A estas duas coisas há que atentar-se quando o espelho não é 

plano, sendo que a sua superfície é convexa ou côncava; pois então a imagem comum está 

muito distorcida. Vossa Alteza terá observado que quando se olha uma colher bem brilhante, 

tanto na superfície interior côncava, como no exterior convexa, sua imagem se vê muito 

distorcida; uma esfera de prata bem brilhante representa bastante bem os objetos, menores. 

Então, se a superfície interior de tal bola está bem polida, os objetos parecem maiores, 

supondo que não se tem afastado muito; pois os mesmos objetos poderiam aparecer menores e 

invertidos, se os afasta do espelho. Não existe necessidade de tomar uma esfera inteira, uma 

parte qualquer da superfície produz o mesmo efeito. Estes espelhos se chamam esférico; e 

existe duas classes, convexos e côncavos, segundo que se obtenham da superfície exterior ou 

interior da esfera. Fazem estes espelhos com uma mistura de alguns metais suscetível e bem 

polidos; enquanto os espelhos planos se fazem de um mural de vidro, coberto por um lado de 

mercúrio preparado para permitir a reflexão dos raios. Começo pelos espelhos convexos.  

Seja ACB um espelho pertencente a uma esfera cujo centro esteja em G.  

 

 

 

Se este espelho é colocado em um objeto a uma grande distância, em E, sua imagem 

aparecerá atrás do espelho em D, na metade do raio da esfera CG; e a imagem será tantas 

vezes menor que o objeto, como a linha CD é menor que a distância do objeto CE se 

aproxima o objeto E ao espelho, sua imagem se aproximará também. Tudo isto se demonstra 
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por meio da geometria: suponhamos que um raio incidente qualquer EM se reflete segundo 

MN, e que o ângulo BMN será igual ao ângulo BNM seja igual ao ângulo CME. Assim, 

quando o olho está em N, recebendo o raio refletido MN, verá o objeto E segundo a direção 

NM no espelho em D; ou bem, D será a imagem do objeto situado em E, porém menor. 

Também é fácil ver que quanto menor seja a esfera do qual o espelho é uma parte, mas 

diminuirá também a imagem.  

Passo aos espelhos côncavos, usados frequentemente em muitas 

 

 

 

Ocasiões. Seja ACB um espelho pertencente a uma esfera cujo centro está em G, e GC um 

raio. Imaginemos um objeto em E muito afastado do espelho, sua imagem aparecerá ante o 

espelho em D, na metade do raio CG; pois um raio de luz qualquer EM que sai do objeto E e 

do espelho no ponto M, será refletido de tal maneira que passará pelo ponto D; e quando o 

olho estiver colocado em N, a imagem do objeto em D, mas esta imagem será tantas vezes 

menor que o objeto, como a distância CD é menor que a distância CE. Então, se aproxima o 

objeto ao espelho, a imagem se afastará; esteja colocado em N, verá a imagem do objeto em 

D; mas esta imagem será tantas vezes menor que o objeto, como a distância CD é menor que a 

distância CE. Então, se se aproxima o objeto ao espelho, a imagem se afastará; quando o 

objeto está colocado no mesmo centro da esfera C, a imagem se encontrará também em G. Se 

aproxima o objeto até D, a mesma imagem se afastará mais adiante de E até o infinito. Mas se 

o objeto se encontra ainda mais perto, entre C e D, a imagem aparecerá atrás do espelho e 

aparecerá maior que o objeto. Quando alguém se olha em um espelho deste tipo, colocando-se 

entre D e C, vê seu rastro de um tamanho horroroso. Esta se prova pela natureza da reflexão, 

em virtude da qual o ângulo de incidência EMA é sempre igual ao ângulo de reflexão CMN.  

A esta classe de espelhos pertencem aos ustórios, e todo espelho côncavo pode se empregar 
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para o ar. Esta surpreendente propriedade merece ser explicada cuidadosamente.  

Seja ACB um espelho côncavo, cujo centro está em G; e em lugar do objeto, esteja o 

sol em E; seus raios refletidos representarão a imagem do sol em D, que é a metade de CG. 

Então o tamanho desta imagem  

 

 
 

estará determinada pelos raios extremos SC, SC. A imagem do sol será, pois, muito pequena; 

e posto que todos os raios do sol que caem sobre o espelho ACB refletem nesta imagem, 

estarão reunidos e terão tanta força, quando menor seja a imagem D que a superfície do 

espelho. Mas os raios de sol, e também de iluminar, estão dotados do poder de esquentar: de 

onde se segue que deve se encontrar em D um grau muito alto de calor; e quando o espelho é 

bastante grande, o calor pode chegar a ser mais forte que um fogo muito forte. De fato, por 

meio de um espelho deste tipo se queime num instante, de maneira que se baseiam também os 

metais. Unicamente na imagem do sol, quem produz estes efeitos surpreendentes. Geralmente 

se chama a esta imagem foco do espelho, e cai sempre na metade entre o espelho e seu centro. 

É necessário distinguir os espelhos ustórios das lentes ustórias, que serão conhecidas 

por Vossa Alteza, e das quais terei ocasião de falar na próxima carta. 
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Carta XXXIX: Da dióptrica14 

 

Havendo exposto a Vossa Alteza os principais fenômenos da catóptrica, derivados da reflexão 

dos raios de luz; quero falar da dióptrica, da qual se trata de refração dos raios quando passa 

por diferente meios transparentes. Um raio de luz unicamente segue em linha reta quando se 

encontra no mesmo meio. Desde o momento que entra em outro meio. Desde o momento que 

entra em outro meio transparente muda de direção, mais ou menos, segundo que caia mais ou 

menos obliquamente. Só existe um caso em que conserva sua direção retilínea no raio de luz 

unicamente segue em linha reta quando se encontra no mesmo meio. Os instrumentos que 

principalmente se consideram na dióptrica são as lentes, como as que se usam nos binóculos e 

microscópios as lentes são redondas como círculos, mas tem duas caras. Tudo nestas refere a 

figura destas duas faces, que é a plana ou convexa ou côncava. Tanto a figura convexa como a 

côncava formam parte de uma esfera, da qual é necessário conhecer o rádio, medida da 

convexidade e de concavidade. Anotado isto, se tem muitas classe de lentes dióptricas. 

A primeira classe, nº I aquela que tem as duas faces planas. Se corta um círculo num 

espelho, se obtém uma lente tal que não muda nada nos objetos. A segunda classe, nº II, tem 

superfície plana e outra convexa; se chamam estas lentes plano convexas. A terceira, nº III, 

tem uma face plana e a outra côncava, se chama plano-côncavas. A quarta, nº IV, as duas 

faces são convexas, se chama convexo-convexas. A quinta, nº V, tem as duas faces côncavo- 

côncavas. As classe de número VI e VII tem uma face convexa e a outra côncava, estas lentes 

se chamam meniscos. Mas todas estas lentes se reduzem a duas classe, das quais compreende 

aquelas que a convexidade prevalece, como os números II, IV e VI; nas outras domina a 

concavidade, como nos números I, V, VII. Aquelas se chamam simplesmente convexas, estas 

simplesmente côncavas. Estas duas classes se diferenciam pela propriedade seguinte. 

 

 

                                                             
14 Parte de Física que trata da refração da luz 
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Seja AB uma lente convexa, exposta a um objeto EF muito afastado, cujo raios GA, 

GC, GB, caem sobre a lente, e atravessando-a, sofrem a  

 

 

 

refração; esta se produz de tal maneira que os raios saídos do ponto G se reúnem pela refração 

atrás da lente em g. O mesmo sucede aos raios que saem de qualquer ponto do objeto. Por 

causa desta alteração, todos os raios refratados Al, Bm, Cn, prosseguem o mesmo caminho 

como se o objeto estivesse em egf, em uma posição invertida, e fosse tantas vezes menos 

quanto menor é a distância Cg que a distância CG. Em consequência, se diz que essa lente 

representa o objeto EF atrás de si, em ef e se chama tal representação imagem, a qual é 

invertida tantas vezes menor que o mesmo objeto, quantas vezes estiver mais próxima a lente 

que o objeto. É evidente, que se o sol estivesse no lugar do objeto, a imagem representada em 

ef seria a do sol; ainda que muito pequena, seria tão brilhante que não poderia se olhar sem ser 

cegado; pois todos que atravessam a lente se reúnem nesta imagem e exercem sua dupla força 

de iluminar e esquentar. O calor é quase tantas vezes maior, quantas ultrapassasse a superfície 

da lente o tamanho da imagem do sol, que se chama seu foco; de onde, se a lente é muito 

grande, se podem fazem prodígios pela força do calor. Os materiais combustíveis colocados 

no foco de tal lente são queimados num instante. Os metais se fundem e ainda se vitrificam; e 

estas lentes ustórias produzem os efeitos muito superiores a tudo o que se pode conseguir com 
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o fogo mais forte. A razão disto é a mesma que a dos espelhos ustórios. Uns e outros, os raios 

do sol expandidos por toda a superfície do espelho ou da lente, reduz-se no pequeno espaço da 

imagem do sol. A única diferença consiste em que nos espelhos, a reunião se realiza por 

reflexão, e nas lentes por refração. Tal é o efeito das lentes convexas, que são mais grossas no 

centro que nos extremos, como o tema apresentado nos números I, IV e VI. Mas as lentes dos 

números  

 

 

 

III, V e VII, mais grossas nos extremos que no centro, que se chama simplesmente côncavas, 

produzem um efeito contrário.  

Seja ACB uma lente desta classe, Se se expõe a uma grande distância o objeto EGF, os 

raios GA, GC, GB, que saem do ponto G, são quebrados pela lente em l, m e n, como se 

procedessem do ponto g; e um olho colocado atrás da lente, em m, verá o objeto da mesma 

maneira como se estivesse colocando em egf, porém tantas vezes menor como a distância CG 

ultrapasse a distância Gg. Depois, assim como as lentes convexas representam a imagem dos 

objetos muito afastados atrás delas, as lentes côncavas representam diante, aquelas invertidas 

e estas de pé. Mas, tanto em umas como em outras, a imagem diminui tantas vezes quantas 

está mais próxima da lente que o objeto mesmo. Nesta propriedade das lentes, se baseia a 

construção dos microscópios e telescópios ou binóculos. 
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Carta XL: Continuação do mesmo assunto, em particular das lentes ustórias e de seus 

focos  

 

As lentes convexas proporcionam ainda algumas observações que devo expor a Vossa 

Alteza. Falo aqui em geral das lentes convexas, mais grossas no centro que nos extremos, bem 

sejam as duas faces convexas, ou uma das duas que seja plana e a outra convexa, ou uma 

côncava e a outra convexa; de maneira que a convexidade ultrapasse a concavidade, o que a 

espessura do centro seja maior que a dos extremos. Se supõe, também, que as superfície 

destas lentes tem sido trabalhadas com uma figura circular, ou mais bem esférica. Desde um 

princípio, as lentes tem a propriedade de que, expostas ao sol, apresentam atrás delas um foco 

que é a imagem do sol, dotado da dupla força de iluminar e de esquentar. A razão consiste em 

que todos os raios que partem de um ponto do sol são reunidos pela refração da lente num só 

ponto. O mesmo sucede com qualquer outro objeto que se expõe a uma lente: apresenta 

também a uma imagem que se vê em um lugar do mesmo objeto. Tudo parece estar mais claro 

na figura.  

Seja ABCD uma lente convexa, de modo que se encontra um objeto EGF, do que 

bastará considerar os três pontos EGF os raios que, do ponto E, caem sobre a lente, estão os 

conteúdos no espaço AEB; e na refração se reduzem ao espaço AeB, de maneira que se 

reúnem no ponto e. O mesmo com os raios do ponto G que caem sobre a lente, enchem o 

espaço AGE, e estão reduzidos pela refração ao espaço AgB, se reúnem no ponto g. Por 

último, os raios do ponto F, que caem sobre a lente no ângulo AFB, se rompem de maneira 

que se reúnem no ponto f, deste maneira se obterão a imagem egf em posição invertida atrás 

da lente; e um olho colocado atrás da imagem, como em O, será 
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afetado da mesma maneira que se o objeto se encontrasse em egf invertido e tantas vezes 

menor quanta a distância Dg é menor que a distância CG. Para julgar o lugar da imagem egf, 

é necessário ter presente tanto a natureza da lente, como a distância do objeto. Com respeito à 

primeira, quando mais convexa for a lente, ou seja, que a espessura do centro CD sopre passe 

o dos extremos, mais próxima está a imagem à lente. Respeito à distância, é necessário 

observar que se aproxima o objeto EF à lente, a imagem ef se afasta, e reciprocamente. A 

imagem não pode encontrar mais perto da lente, nada mais que quando o objeto se acha mito 

afastado; se encontra então a mesma distância que a imagem do sol, chamada foco da lente. 

Depois se o objeto está muito afastado, a imagem cai no foco mesmo; e quanto mais se 

aproxima o objeto à lente, mais se afasta a imagem; e segundo isso uma real demonstração na 

dióptrica, da qual se possa determinar sempre o lugar da imagem para todas as distâncias do 

objeto, supondo que se conheça o foco da lente ou da distância que cai a imagem do sol, que 

exerce a força de esquentar. Mas esta distância se encontra por meio da experiência. Desta 

forma pegam as lentes sua denominação, ou seja: tal lente tem seu foco a distância de uma 

polegada, e a outra distância de um pé, e a outra a distância de dez pés, e assim 

sucessivamente. Os binóculos de longo alcance exigem lentes que tenham seus focos a uma 

grande distância, ou seja, é difícil fazer lentes deste tipo que sejam boas. Eu paguei em uma 

ocasião 150 escudos por uma lente que tinha seu foco à uma distância de 600 pés, que enviei à 
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Academia de Petersburgo, e tenho certeza que não valia grande coisa, mas eu a queria por 

causa de sua raridade. Para demonstrar a Vossa Alteza que a apresentação da imagem egf (na 

figura precedente) é real, não tem que colocar neste lugar um papel branco, cujas as partículas 

são suscetíveis de toda classe de vibrações das que dependem as cores. Então todos os raios 

do ponto E do objeto, ao se reunirem no ponto, colocarão a partícula de papel num 

movimento de vibração semelhante que tem o ponto E, em consequência se formará o mesmo 

filtro. Paralelamente, os pontos g e f terão as mesmas cores que os pontos G e F do objeto, e 

também se verão expressados no papel todos os pontos do objeto com suas cores naturais; o 

que representará a mais exata e a mais bela pintura do objeto. Esta resulta muito melhor num 

quarto escuro, colocando a lente numa abertura da persiana, com o que se vêm num papel 

branco todos os objetos de fora tão exatamente pintado que se poderia seguir com um lápis. 

Os pintores utilizam uma máquina semelhante para desenhar as paisagens e as vistas. 
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Carta XLI: Sobre a visão e a estrutura do olho  

 

Agora me encontro em situação de explicar a Vossa Alteza como se forma a visão nos 

olhos dos homens e dos animais, sem dúvida o mais maravilhoso que o espírito humano tem 

conseguido descobrir. Ainda que nos falta muito para conhecer perfeitamente, no entanto, o 

pouco que sabemos é mais que suficiente para convencemos da onipotência e infinita 

sabedoria do Criador; e estas maravilhas devem entusiasmar nossos espíritos na mais pura 

adoração do Ser supremo. Reconhecemos na estrutura dos olhos perfeições em que o espírito, 

claro não poderá jamais aprofundar; e o artista mais hábil não poderá jamais fabricar uma 

máquina mais desta classe que não é infinitamente inferior ao que descobrimos nos olhos, 

ainda que lhe concedamos o poder de formar uma matéria a seu grau e a mais alta penetração 

de que o homem suscetível. 

 

Não me alongarei aqui na descrição anatômica do olho; para mim o propósito é anotar 

que membrana exterior aAb é transparente e se chama córnea, de modo que atrás se encontra 

tal membrana, am, bm, circular, tingida de cores, que se chama íris, no centro dela existem 

um orifício mm, que se chama pupila, que nos parece negro no centro da íris. Atrás deste 

orifício se encontra um corpo bBCa, semelhante a uma pequena lente ustória perfeitamente 

transparente  

 

 

 

de uma substância membranosa, que se chama o cristalino.  Atrás do cristalino, a cavidade do 

olho está cheia de uma gelatina perfeitamente transparente, que se chama o humor vítreo. Mas 

a cavidade adiante, entre a córnea aAb e o cristalino ab, contém um líquido fluído como a 

água, que se chama humor aquoso. Aqui, pois, quatro matérias transparentes, da qual devem 

passar os raios de luz que entram no olho: l.º a córnea; 2.º o humor aquoso, entre A e B; 3.º o 
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cristalino bBCa, e 4.º o humor vítreo. Estas quatro matérias diferem em densidade, e os raios 

ao passar de uma a outra sofrem refração peculiar, e estão de tal maneira dispostas que os 

raios provenientes de um ponto de qualquer objeto se reúnem dentro do olho também num 

ponto, e representam a uma imagem. O fundo do olho EGF está estofado por um tecido 

esbranquiçado adequado para receber as imagens, do mesmo modo como já tem anotado que, 

por meio de uma lente convexa, se podem representar sobre um pano branco: ou as imagens 

dos objetos. Conforme a este princípio, todos os objetos cujos raios entram no olho se 

encontram pintados ao natural sobre o fundo esbranquiçados dos olhos, que se chama retina. 

Se tomamos um olho de boi e se retiram as partes externas que cobrem a retina se vêm ali 

todos os objetos pintados tão exatamente que nenhum pintor poderia imitar. Para ver um 

objeto, qualquer que seja, sempre é necessário que sua imagem esteja no fundo do olho sobre 

a retina; e quando, por qualquer adversidade, sucede que alguma parte do olho sobre a retina; 

e quando, por qualquer adversidade, sucede que alguma parte do olho se prejudica ou perde 

sua transparência, se torna cego. Mas não é suficiente, para ver os objetos, que suas imagens 

estejam pintadas na retina; tem pessoas que, apesar disto, estão cegas. De onde se deduz que 

as imagens pintadas na retina não são ainda o objetivo imediato da visão, que a percepção de 

nossa alma se realiza em outra parte. A retina que forra o fundo do olho é um tecido de 

delicados fios de nervos que comunicam com um grande nervo, o qual, procedendo do 

cérebro, penetra pelo olho, e se chama nervo óptico. Os raios de luz que formam a imagem no 

fundo do olho, agitam estes pequenos nervos da retina, e está agitação se transmite, por meio 

do nervo óptico, mas adiante do nervo óptico; sem dúvida obtém a alma a recepção; mas a 

destra anatomia não está em condições de prosseguir nos nervos até sua origem, e 

constantemente nos mostra o mistério fechado na relação da alma com o corpo. De qualquer 

maneira que se vê esta relação, está obrigado a reconhecer o mais extraordinário milagre da 

onipotência de Deus, em que jamais poderemos aprofundar. Alguns pensadores que rejeitam o 

que não podem compreender com seus limitados espíritos, deveriam ficar confusos por esta 

reflexão. 

 

15 de agosto de 1760 
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Carta XLII: Continuação e contemplação das maravilhas que se descobrem na 

estrutura do olho. 

 

Espero que Vossa Alteza esteja feliz de contemplar comigo mais cuidadosamente as 

maravilhas que podemos descobrir na estrutura do olho. E a pupila nos proporciona, desde 

então, um objeto muito digno de admiração. A pupila é essa abertura negra no centro da íris 

ou da estrela, no qual os raios passam ao interior do olho. Quanto mais aberto está essa 

abertura mais raios podem penetrar no olho e formar sobre a retina a imagem que parece ali 

pintada; e portanto, esta imagem será tanto mais brilhante, quando a pupila esteja aberta. Não 

existe mais que olhar com atenção os olhos dos homens para ver que suas pupilas umas vezes 

são maiores e outra vezes menores. Se observa geralmente que a pupila está muito franzida 

quando se encontra com uma grande claridade e, ao contrário, muito aberta, quando se 

encontra num lugar pouco iluminado. Está variação é muito necessária para uma visão 

perfeita. Quando nos encontramos ante uma grande luz, ao ser os raios mito fortes, uma 

menor quantidade é suficiente para estimular os nervos da retina, e então a pupila se contrai. 

Se estivesse mais aberta absorveria raios em maior quantidade, sua força comoveria demais os 

nervos e causaria dor. Por isso não podemos olhar ao sol sem ser deslumbrados e sem uma 

dor sensível no fundo do olho. Se nos fosse possível contrair ainda mais a pupila para não 

receber mais nada que uma pequena quantidade de raios não sentiríamos incômodos; mas a 

contração da pupila não depende de nosso poder. As águias tem esta vantagem, podem olhar 

diretamente ao sol; mas também tem se notado que sua pupila se contrai tanto que parece se 

reduzir a um ponto. Se uma grande claridade precisa de abertura da pupila muito pequena, 

quanto mais diminui-se a claridade, também mais se amplia a pupila, e na escuridão se abre 

até o ponto de ocupar quase toda a íris. Se a abertura permanece tão pequena como na 

claridade, os fracos raios que entrassem não seriam capaz de agitar os nervos tanto como a 

sensação exige. Então é necessário que os raios entrem no olho em maior abundância para 

produzir um efeito sensível. Se nos fosse possível abrir a pupila ainda mais, poderíamos ver 

bem numa escuridão bastante grande. Se menciona a este respeito, o exemplo de um homem 

que, depois de receber um golpe num olho, lhe ampliou de tal modo que através da pupila 

poderia ler e distinguir as coisas bem menores em meio a escuridão. Os gatos e outros animais 

que realizam suas expedições na escuridão, tem a faculdade de ampliar suas pupilas muito 

mais que os homens; e as corujas tem sempre suas pupilas tão abertas, que quase podem 

suportar um comum grau de claridade. Então, quando a pupila dos homens se amplia ou se 

fecha, não é um ato voluntário, o homem não é dono de abrir ou de contrair a pupila quando 
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quer. Quando se encontra num lugar muito iluminado, sua pupila se contrai; e quando volta a 

um lugar menos claro ou escuro, se dilata; mas esta mudança não se realiza num instante, é 

necessário esperar alguns minutos até que se acomoda às circunstâncias. Assim, Vossa Alteza 

terá observado, quando passa subitamente uma grande claridade a um lugar escuro, como a 

comédia de Schuch, que não pode em princípio distinguir os personagens que ali se 

encontram. A pupila estava ainda encolhida demais para que os pouco e fracos raios 

admitidos fossem capazes de formar uma impressão sensível; mas pouco a pouco a pupila se 

amplia para receber bastantes raios. Ao contrário acontece quando se passa de um lugar 

escuro a uma grande claridade. Então, deixar a pupila demais aberta, a retina é vivamente 

tocada e se deslumbra num momento, de maneira que alguém se vê obrigado a fechar os 

olhos. Esta circunstância é, pois, facilmente observável, como a pupila se contrai e amplia 

segundo as necessidades da visão, e a mudança acontece quase por si mesmo, sem que a 

vontade tome parte alguma. Os filósofos que examinam a estrutura e as funções dos corpos 

estão divididos neste tema, e não tem aparência que se descubra jamais a verdadeira razão. No 

entanto a variabilidade da pupila é um item muito especial na visão, sem ele, seria muito 

imperfeita. Mas ainda descobriremos outras maravilhas. 

 

17 de agosto de 1760. 
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Carta XLIII: Continuação, e em particular sobre a enorme diferença entre o olho de um 

animal e o olho artificial, ou uma câmera escura 

 

O princípio em que se baseia a estrutura do olho é, em geral, o mesmo, como tenho 

tido a honra de explicar a Vossa Alteza, da representação dos objetos num papel branco por 

meio de uma lente convexa. Um e outro convém em que todos os raios procedentes de um 

ponto do objeto se reúnem de novo e um só ponto pela refração; e parece pouco importante 

que esta refração se realize por uma só lente ou por muitos materiais transparentes das que o 

olho está composto. Logo se poderia supor, que uma estrutura mais simples que o olho, 

empregando uma só matéria transparente, houvesse alcançado as mesmas vantagens; o que 

seria uma objeção bastante forte contra a sabedoria do Criador, quem tem seguramente 

seguido em suas obras o caminho mais simples e tem empregado os meios mais adequados. 

Tem tido livres pensadores, e que tem ainda bastante, que vangloriam-se de que se Deus, em 

sua Criação, houvesse solicitado sua opinião, lhe haveriam podido dar bons conselhos e 

muitas coisas seriam mais perfeitas. Imaginam que havia podido encontrar um plano mais 

simples e mais adequado para a estrutura do olho. Examinarei o olho dos livres pensadores e, 

depois deste exame, Vossa Alteza verá muito claramente que esta obra seria muito defeituosa 

e totalmente indigna de ser comparar com as obras do Criador. 

O olho dos pensadores se reduziria, pois, a uma só lente 

 

 

 

convexa ACBD, sobre o que tenho anotado que se unem em um ponto todos os raios que 

provém do ponto do objeto; mas esta não é o mais aproximado. A figura circular que se 

proporciona às faces da lente, tem sempre o defeito de que os raios, ao cair sobre os extremos 

da lente, não se reúnem no mesmo ponto que os que passam pelo centro da lente. Existe 

sempre uma pequena diferença, quase insensível nas experiências em que recebemos a 

imagem sobre um papel branco; mas se sucedesse no olho, faria a visão muito confusa. Essas 

pessoas afirmam que bem se poderia encontrar, em lugar da circularidade, outra figura para as 

caras da lente, que tivesse a propriedade de reunir todos os raios que somem do ponto. O novo 
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ponto R, passa por meio da lente ou por suas beiras. Concordo em que esta seria possível; mas 

se a lente tivesse esta propriedade com respeito ao ponto O, que se encontra a uma 

determinada distância CO da lente, não a teria para os pontos mais afastados da lente; e ainda 

quando isto fosse possível, que não é, certamente perderia esta qualidade com respeito aos 

objetos situados aos lados, como também vemos que, quando se representam os objetos no 

papel branco, em que se encontram diretamente diante da lente, como em O, estão bastante 

bem expressados, enquanto os objetos situados obliquamente diante da lente, como em T, 

sempre estão desfigurados e confusamente expressados; este defeito não poderia remediar o 

mais hábil artista. Mas ainda existe outro que não é menos importante. Quando tenho falado a 

Vossa Alteza dos raios de diversas cores, tenho notado que, ao passar de uma meio 

transparente a outro, sofrem uma refração diferente, e os raios vermelhos sofrem a refração 

menor, enquanto os raios violetas a maior. Assim, se o ponto O fosse vermelho e seus raios ao 

passar pela lente AB se reunissem no ponto R, este seria o lugar da imagem vermelha; mas se 

o ponto O fosse violeta; a reunião dos raios se faria mais próxima da lente, em V por 

conseguinte, dado que o filtro branco é minha mistura de todas as cores simples, um objeto 

branco posto em O formaria muitas imagens, situadas a distâncias diferentes do ponto O; de 

onde resultaria sobre a retina uma mancha colorida que complicaria muito a apresentação. Se 

observa também, em efeito, que numa câmera escura, quando se representam num papel 

branco os objetos de fora, aparecem bordados pelas cores do arco-íris, e é impossível 

remediar este defeito empregando um corpo transparente. Então, ele é possível por meio de 

diferentes matérias transparentes, mas nem a teoria nem a prática tem alcançado o ponto de 

perfeição necessário para poder executar tal construção, que remediaria todos esses efeitos. 

No entanto, o olho que o Criador tem feito, não tem nenhuma das imperfeições que acabo de 

resenhar, nem muitas outras aos que os olhos dos livres pensadores estariam submetidos. 

Logo se compreende a razão pela qual a sabedoria divina tem empregado muitas matérias 

transparentes na formação dos olhos: para livrá-los de toda as imperfeições que caracterizam 

as obras dos homens. Que belo tema para nossa admiração, e o salmista tem razão ao 

conduzirmos a esta importante pergunta: Quem criou o olho, não verá por si mesmo? E quem 

tem fabricado o ouvido não ouvirá? Sendo um só olho uma obra magnífica que ultrapassa 

todo entendimento humano, que sublime ideia formarmos de quem tem fornecido não só a 

todos os homens, se não também a todos os animais, e até aos mais desprezíveis insetos, desse 

presente maravilhoso, e isso no mais alto grau de perfeição.  

 

19 de agosto de 1760 
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Carta XLIV: Sobre outras perfeições que se descobrem na estrutura do olho 

 

O olho ultrapassa infinitamente todas as máquinas que podem produzir a destreza 

humana. Os diversos materiais transparentes de que está composto, não só tem o grau de 

densidade capaz de causar refrações diferentes, se não que sua figura está determinada de tal 

maneira, que os raios tirados de um ponto, ainda que o objeto esteja mais ou menos longe. A 

menor mudança que aconteça na natureza e na figura das matérias transparentes, o olho 

perderá em seguida as vantagens que acabamos de admirar. No entanto, as atos tem o descaso 

de sustentar que os olhos, igual que o mundo inteiro, são unicamente obra do puro acaso. Não 

encontram aqui nada que mereça sua atenção. Não reconhecem sinal algum de sabedoria na 

estrutura dos olhos. Acreditam em ter razão ao se compadecer de suas imperfeições: não 

podem ver nem na escuridão nem através de uma muralha, nem distinguir as coisas pequenas 

nos objetos muito afastados, como na lua e os corpos celestes. Gritam em voz alta que o olho 

não é uma obra feita com fim se não formado do acaso, ou igual que um punhado de limão 

encontrado no campo, que é absurdo dizer que temos os olhos para que possamos ver; em vez 

de que, havendo recebido as membranas por acaso, nós aproveitamos delas tanto como nos 

permite sua natureza. Vossa Alteza estará consciente, com indignação, de tais pareceres, que 

são bastante comuns hoje entre as pessoas que acreditam só nos sábios, e brincam 

abertamente aqueles que se encontram no mundo características bem profundas de um 

Criador Soberano Potente e Sábio. É inútil se enredar em uma disputa com essas pessoas; 

permanecem inalteráveis em seu parecer e negam as verdades mais respeitáveis: Quanta 

verdade diz o salmista ao afirmar que, só os loucos dizem em seu coração que não existe 

Deus, suas pretensões com respeito aos olhos são tão absurdas como injustas. Nada mais 

absurdo que querer ver as coisas através dos corpos dos quais não podem passar os raios de 

luz; e a respeito a uma visão que pudesse distinguir os menores objetos nas estrelas mais 

afastadas, é necessário notar que nossos olhos estão dispostos para nossas necessidades; e 

longe de pretender mais coisas; devemos talvez olhar esse maravilhoso presente do Ser 

Supremo com mais humilde veneração. Por demais, para ver os objetos distintamente, não é 

suficiente com que os raios provenientes de um ponto se reúnam em outro ponto. É 

necessário, talvez, que o ponto de reunião caia precisamente na retina, na onda do olho; se 

caem mais aqui ou mais adiante, a visão se faz confusa. Então, se para uma distância 

determinada dos objetos dos pontos de reunião caem na retina, os procedentes objetos mais 

afastados cairão no olho diante da retina e dos objetos mais próximos cairão atrás do olho. Em 

um e outro caso causariam confusão na imagem desenhada na retina. Os olhos de cada 
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homem estão, pois condicionado para uma certa distância. Alguns não vem com distinção 

nada mais que os objetos muito próximos a seus olhos, isto se chamam míopes, se diz que tem 

a vista curta, outro, chamam de presbiopia, só vêm distintamente os objetos longe, e quem 

vêm distintamente os objetos medianamente afastados tem melhor vista. No entanto, cada 

espécie pode, ainda que seja pouco, por alguma compreensão, contrair ou dilatar os olhos, e, 

por este procedimento, aproximar ou afastar a retina; isto lhes permite ver os objetos que 

estão um pouco mais ou menos afastados; e é também um magnífico auxílio para a perfeição 

de nossos olhos, que ninguém pode atribuir ao acaso. Os que tem a vista obtém dele um 

grande proveito, pois estão em condições de ver distintamente as coisas mais afastadas e 

muito próximas; no entanto, não se supera um certo limite, e talvez não existe ninguém que 

possa ver uma distância de uma polegada, e muito menos a uma distância menor. Se Vossa 

Alteza pudesse ler um texto muito próximo dos olhos, veria os caracteres muito 

confusamente. Mas acho ter falado suficientemente a Vossa Alteza desta importante matéria. 

 

21 de agosto de 1760 
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Carta XLV: Sobre a gravidade ou peso, considerada como uma propriedade geral de 

todos os corpos que conhecemos 

 

Depois de tudo dito sobre a luz e os raios, tenho a honra de falar a Vossa Alteza de 

uma propriedade geral de todos os corpos conhecidos: A gravidade ou peso. Se observa que 

todos os corpos, tão sólidos como fluidos, caem se não lhe são sustentados. Se tenho uma 

pedra na mão e a solto, cai à terra, cairia a terra se não estivesse sustentado pela mesa. O 

mesmo sucede a todos os corpos que conhecemos, não existe nenhum que não caia a terra se 

não deixa de sustentar ou deter. A causa deste fenômeno ou desta inclinação que se encontra 

em todos os corpos se chama sua gravidade ou peso. Quando se diz que todos os corpos são 

pesados, se entende que tem uma tendência a cair, e no efeito cairão se suprime que lhe tem 

sustentado até então. Os antigos não conheceram bem esta propriedade. Acreditaram que 

também havia corpos que, por natureza, ascendia, como vemos com a fumaça e os vapores, 

que, em lugar de descender, sobem para o alto; chamaram a estes corpos leves, para distingui-

los dos outros, que tendem a cair. Mas, nos últimos tempos, tem se conhecido que o ar 

impulsiona esta matéria para cima; põe, num espaço vazio de ar, que se obtém por meio da 

máquina pneumática, a fumaça e os vapores descendem mesmo que uma pedra; de onde se 

segue que estas matérias são por natureza tão graves e pesadas como as outras. Mas, quando 

ascende no ar, sucede mesmo que ao submergir uma madeira embaixo d´água, a pesar de sua 

gravidade, ascende e sobre a água desde o momento em que solta. A razão consiste em que a 

madeira é menos pesada que a água; e está é uma regra geral: todos os corpos ascendem num 

fluído mais pesado que eles. Num copo cheio de mercúrio, se depositam alguns pedaços de 

ferro, cobre, prata e ainda de chumbo, boiam, e se submerge, ascende por si mesmos; só o 

ouro cai ao fundo, porque é mais pesado que o mercúrio. Depois, assim como existem corpos 

que ascendem que a água ou no outro fluido, a pesar de sua gravidade, e por esta razão de que 

são menos pesados que a água ou outro fluido, não é surpreendente que certos corpos menos 

pesados que o ar, como a fumaça e os vapores, ascendam. Tenho tido a honra de anotar a 

Vossa Alteza que o mesmo ar é pesado, e a causa de sua gravidade sustenta o mercúrio no 

barômetro. Assim, quando se diz que todos os corpos são pesados, é necessário entender que 

todos os corpos, sem exceção de nenhum, cairiam num espaço vazio do ar. Poderia também 

acrescentar que caem com a mesma rapidez; pois, em uma campainha de cristal que se tem 

aspirado o ar, um ducado e uma caneta caem com igual velocidade; mas disto falarei mais 

adiante. Poderia me opor contra esta propriedade geral dos corpos, que uma bomba lançada 

com um morteiro não cai imediatamente a terra, como uma pedra que deixa de cair da mão, se 
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não que sobe no ar. (se resulta que a bomba não tem peso?). Evidentemente, é a força da 

pólvora que impulsa a bomba acima, na qual cairia seguramente ao instante. Também vemos 

que a bomba não está sempre subindo, se não que, quando cessa a força da pólvora, a bomba 

não está subindo, se não que, quando cessa a força da pólvora, a bomba cai e esmaga todo que 

encontra, prova completa de seu peso. Depois, quando se diz que todos os corpos são pesados, 

não se nega que possam ser estático ou impelidos para o alto; mas ele se realiza por forças 

extraídas aos corpos, e sempre é certo que qualquer corpo, abandonado a si mesmo e em 

repouso ou sem movimento, com certeza cai tão logo como não é sustentado. Debaixo do meu 

quarto existe um porão, mas o chão me sustenta, me impede cair nele. Se o chão apodrecesse 

subitamente e a abóboda do meu porão se rompesse ao mesmo tempo, infalivelmente se 

precipitaria no chão, porque meu corpo é pesado como todos os outros corpos que 

conhecemos. Digo que nos conhecemos, pois talvez tenha corpos pesados, como dois anjos 

que apareceram no tempo; tais corpos caíram, ainda que lhe tirassem o chão, e caminhariam 

tão facilmente por cima do ar, como aqui embaixo na terra com exceção destes corpos, que 

não conhecemos, a propriedade geral todos as que conhecemos é o peso, em virtude do qual 

todos tendem a cair, e efetivamente caem desde o momento em que nada se opõe a sua queda. 

 

23 de agosto de 1760 
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Carta XLVI: Continuação do mesmo tema e em particular sobre a gravidade 

propriamente dita 

 

Vossa Alteza acaba de ver como a gravidade é uma propriedade geral de todos os 

corpos que conhecemos, e consiste numa tendência que, por uma força invisível, os impulsa 

para baixo. Os filósofos tem disputado muito sobre se é efetivamente uma força que atua de 

maneira invisível sobre os corpos e os impulsa para baixo, ou talvez seja uma qualidade 

interna contida na mesma natureza de todos os corpos, como um instinto natural que os 

determina a descender. Tal questão se reduz a esta: se a causa do peso se encontra na mesma 

natureza de cada corpo ou se existe fora deles, de maneira que se faltasse nos corpos 

cessariam de ser pesados. Ou mais simplesmente ainda: a causa do peso existem nos corpos 

ou fora deles? Antes de entrar nesta disputa, é necessário examinar mais cuidadosamente 

todas as circunstâncias que acompanham o peso dos corpos. Observou-se que quando se 

sustenta um corpo para impedir que caia, como se colocasse um corpo em uma mesa, esta 

experimenta a mesma força com a que o corpo poderia cair; e quando se ata um corpo a um 

fio pelo o qual o tem suspendido, o fio está tenso pela força que impulsa o corpo para baixo, 

ou seja, por seu peso, de maneira que se o fio não fosse suficientemente forte, se romperia. 

Por isso vemos que todos os corpos exercem certa força sobre os obstáculos que os sustentam 

e lhes impedem de cair, e esta força é precisamente a mesma que faria cair o corpo se 

estivesse livre. Quando se coloca uma pedra em uma mesa, a mesa é pressionada. Não se tem 

colocando mais a mão entre a pedra e a mesa, e se sentirá essa força até o ponto de que se 

fosse suficientemente grande poderia amassar a mão. Esta força se chama peso de um corpo; e 

está claro que o peso ou gravidade de cada corpo significam mesmo, um e outro afirmam que 

a força com o que o corpo é impulsionado para baixo, talvez seja que esta força exista no 

corpo ou fora dele. Temos uma ideia bastante clara do peso de um corpo para que seja 

necessário nos deter mais nele; somente noto que, quando junto os dois corpos, seus pesos se 

justapõem, de maneira que o peso do composto é igual à soma dos pesos das partes; de onde 

advertimos que os pesos dos corpos podem ser muito diferentes entre si. Com ajuda de uma 

balança. Esta tem a seguinte propriedade: se os corpos postos nos dois pratos pequenos são 

igualmente pesados, a balança se encontra em equilíbrio. Para conseguir esta comparação, se 

estabelece uma medida fixa que tenha um determinado peso, por exemplo uma libra; e com 

uma boa balança se podem pesar todos os corpos e atribuir a cada um o número de libras que 

contenha seu peso. Se um corpo é muito grande para se colocado no pratinho de uma balança, 

divide-se, e depois de pesar cada uma das partes, não existe por que somar os pesos. Desta 
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maneira se poderia achar o peso de uma casa inteira por grande que fosse.  

Vossa Alteza observou que um pedacinho de ouro pesa tanto como um pedacinho de 

madeira muito maior. De onde se deriva que os pesos dos corpos não são regidos sempre por 

suas dimensões; um corpo pequeno pode ter um peso grande, enquanto outro grande pesa 

muito mais. Depois cada corpo suscetível de duas medidas totalmente diferentes. Sua 

dimensão ou extensão determinada, também se chama seu volume; esta medida pertence a 

geometria, onde se ensina a maneira de media a dimensão dos corpos. Mas a outra maneira de 

medir os corpos, da qual se define seu peso, é totalmente diferente; e por ela se distingue a 

natureza dos diferentes materiais que estão formados nos corpos. Imagine Vossa Alteza 

muitas massas de diversos materiais que sejam do mesmo tamanho ou dimensão; cada um 

tenha, por exemplo, a figura de um cubo cujo comprimento, largura e altura sejam de um pé. 

Tal volume se fosse de ouro pesaria 1.330 libras; se fosse de prata, 770 libras; se de ferro, 

pesaria 500; se fosse de água não pesaria nada mais que 70; e se fosse de ar não pesa nada 

mais que doze parte de uma libra. Por isso Vossa Alteza vê que as diferentes matérias que 

compõe os corpos, apresentam divergências muito consideráveis em relação ao peso. Para 

expressar esta diferença se empregam certos termos, que poderiam parecer erros se não lhe 

compreendesse bem. Assim, quando se diz, por exemplo, que o ouro é mais pesado que a 

prata, não é necessário entender que uma libra de ouro seja mais pesada que uma libra de 

prata, pois uma libra, de qualquer matéria que seja, é sempre uma libra e tem sempre o mesmo 

peso. O sentido consiste em que, tendo dois pedaços da mesma dimensão, o do ouro e outro 

de prata, o peso do ouro será maior que o da prata. Igual, quando se diz que o ouro é 49 vezes 

mais pesado que a água, deve se entender que de dois volumes iguais, um de ouro e de água, o 

de ouro terá um peso 49 vezes maior que a água. Com esta maneira de falar não se diz nada 

do peso absoluto dos corpos, se não que se seja por comparação. Remetendo sempre aos 

volumes iguais. Não importa que estes volumes sejam grandes ou pequenos, contanto que 

sejam iguais.  

 

25 de agosto de 1760 
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Carta XLVII: Sobre alguns termos e palavras relativos ao peso dos corpos, e sobre o 

verdadeiro sentido que deve ser dado. 

 

A gravidade ou peso nos parece tão essencial à natureza dos corpos, que é quase 

impossível conceber a ideia de um corpo que não seja pesado. Esta qualidade intervém tanto 

em todas nossas empresas, que em todo momento se deve ter presente o peso dos corpos. Nós 

mesmos, ora estamos de pé, sentados, ou deitados, sentimos continuamente o efeito do peso 

de nosso próprio corpo, não nos cairíamos nunca, se nosso corpo e todas suas partes não 

fossem pesados ou dotados dessa tendência que lhes leva a cair quando não são sustentados. 

Também nossa linguagem está regulada por esta propriedade dos corpos, e chamamos de 

inclinação para baixo pelo qual se dirigem os corpos ao cair. Esta palavra não tem outro 

significado; e se ao cair tenderem para outra direção. Chamaríamos a essa outra inclinação 

para baixo. Chamamos à direção desta oposta de, para cima. É necessário observar que, 

quando se deixa cair livremente um corpo, descende sempre por um linha reta seguindo ao 

que se dirige sempre para baixo. Esta linha é chamada vertical que é, sempre, em 

consequência, uma linha reta traçada de cima para baixo; e se concedemos a esta linha 

prolongada para cima até o céu, chamamos a esse ponto do céu nosso cénit, que é uma palavra 

árabe e significa o ponto do céu que está diretamente por cima de nossa cabeça. Por isto 

Vossa Alteza compreende que é uma linha vertical; a reta pela qual um corpo cai desde o 

momento em que não é sustentado. Quando um corpo a um fio se mantém firmemente por 

outro extremo, o fio, em repouso, estará em atrito em linha reta que será também o vertical. 

Pedreiros servem-se de um fio com uma bola de chumbo, que por esta razão denominam 

prumo, quando levantam muros que devem ser verticais para que não caiam.  

Todos os chãos de uma devem estar feitos de tal maneira que a linha vertical seja 

perpendicular a eles, e então se diz que o chão é horizontal. Por que Vossa Alteza entende que 

plano horizontal é sempre a perpendicular à linha vertical. Quando está em plano perfeito que 

não está limitado por nenhuma montanha, os extremos se chamam de horizonte palavra grega 

que anota o limite de nossa vista; e esta planície então representa um plano horizontal, mesmo 

que a superfície de um lago. Se utiliza também outro termo para designar que é horizontal: se 

diz que uma superfície ou linha está ao nível. Diz também que 2 pontos estão a nível, quando 

a linha reta que passa pelos dois pontos é horizontal, de maneira que a linha vertical ou a linha 

ao chumbo seja perpendicular a ela. Mas dois pontos não estão a nível, quando a linha reta 

traçada entre eles não é horizontal. Então um dos dois pontos está mais elevado que o outro. 

Isto tem lugar nos rios, cuja superfície tem um pendente; pois se fosse horizontal, o rio estaria 



174 

 

em repouso e não correria, pois todos os rios correm sempre à lugares menos elevados. Se 

dispõe de instrumentos para descobrir se dois pontos estão a nível, ou se um é mais elevado 

que o outro e quanto. Este instrumento se chama simplesmente um nível; e a arte de utilizá-lo, 

é a arte de nivelar. Se Vossa Alteza quisesse traçar uma linha reta desde um ponto de seu 

aposento em Berlin a um ponto de seu aposento em Magdeburgo, poderia, por meio de seu 

instrumento, encontrar se a linha era horizontal ou se um dos pontos eram mais ou menos 

elevados que o outro. Creio que o ponto de Berlin mais elevado que o de Magdeburgo. Fundo 

este parecer no curso dos rios Spree, Havel e Elba. Pois o Spree desemboca no Havel, logo 

deve estar mais baixo que o Spree; pela mesma razão o Elba deve estar mais baixo que o 

Havel. De onde se segue, pois, Berlin está mais alto que Magdeburgo, ou seja no andar térreo, 

pois se traça uma linha reta do piso baixo ao vértice da torre da catedral de Magdeburgo, 

talvez esta linha fosse horizontal.  

Assim pode compreender também Vossa Alteza quanto útil é a arte de nivelar ao tratar 

da condução das águas; e não poder correr a água mais que um lugar mais elevado que o 

outro, que se conhecerá pela nivelação. Ao construir uma cidade, se deve; dispor as ruas de 

maneira que tenham um declive para um lado, com o fim de que a água corra. Não sucede 

assim nos edifícios, onde os pisos das habitações estejam perfeitamente em nível e não 

tenham nenhum declive, porque não se trata de fazer correr a água, exceto nos estábulos nos 

quais possuem piso com declive. Os astrônomos também estão muito atentos ao piso de seus 

observatórios, que deve estar perfeitamente a nível, a fim de que corresponda com o horizonte 

real que se vê no céu, a linha vertical prolongada para cima lhe marcará sua zênit.  

 

27 de agosto de 1760 
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Carta XLVIII: Resposta a algumas objeções formuladas contra a figura esférica da 

terra e que tem sido extraídas do peso 

 

Vossa Alteza não ignora que a terra tem pouco mais ou menos a figura de um globo; 

pois, ainda que nos últimos tempos tem se descoberto que esta figura não é perfeitamente 

esférica, se não amassada um pouco pelos polos, a diferença é tão pequena que não representa 

nenhuma consequência para o fim que pretendo. Tão pouco as montanhas e vales turbam mito 

esta figura esférica, ao ser o globo tão grande, com diâmetro de 1.720 milhas alemãs, 

enquanto a altura das montanhas mais altas quase não excede a metade de uma milha.  

Os antigos não tinham um bom conhecimento da figura da terra. A maior parte a 

olhava como uma grande massa ABCD, amassada por cima AB, coberta em parte da terra, em 

parte de água. Segundo eles, só  

 

 

 

esta superfície AB era habitável; e era impossível ir mais adiante de A e B, considerados 

como os limites do mundo. Depois se convenceram de que a figura da terra era quase esférica, 

e habitável em todas as partes, de modo que havia lugares diretamente opostos a nós, em que 

os habitantes dirigiam os pés para nossos; por isso lhe chama antípodas. Padeceu esta opinião 

tais refutações, que alguns padres da igreja que tiveram como uma grande heresia, e 

pronunciaram anátemas contra os que escreveram na existência dos antípodas. Hoje se 

passaria por ignorante se duvidasse de sua existência, sobretudo depois de que esta união tem 

sido confirmada pelos viajantes que tem dado muitas vezes a volta na terra. Mas, no entanto, 

se encontram ainda muitas dificuldades nesta teoria que é importante salvar.  
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Se o círculo representa a terra, e nós estamos em A, nossos antipodal se encontram 

diametralmente opostos a nós em B. Mas, dado que temos a cabeça para cima e os pés para 

baixo, é necessário que nossos antípodas tenham os pés para cima e a cabeça para baixo. Isto 

parece muito estranho, pois os que tem dado a volta na terra nos tem ciente disto em suas 

viagens, e não recordam ter tido jamais a cabeça para baixo e os pés para cima. Mas, se o 

antipodal em B tivesse a cabeça para cima e os pés para baixo tocaria a terra com sua cabeça e 

moveria com ela. Com a turbação que causa este fenômeno, alguns pretendem explicar por 

meio de um balão cuja a superfície se vê frequentemente tirar as moscas e outros insetos, 

tanto pela parte de cima como pela debaixo; mas não temem que os insetos que vão por baixo 

de agarram com suas unhas, e cairiam sem este recurso seria necessário que o antipodal 

tivesse gancho nos sapatos para se agarrar na terra; no entanto ainda que não os tenha, não cai 

até nós. Por outra parte, ao igual que nós imaginamos estar no alto da terra, o antipodal 

acredita igualmente, e se imagina que nós estamos abaixo. Talvez se mesma vergonha por 

nós, que sentimos por ele, e não pode conceder como tendo, ao seu parecer, os pés alto e a 

cabeça baixa, podemos viver, e caminhar sem ter fortes ganchos em nossos sapatos. De fato, 

se alguém quisesse se agarrar ao teto da sala com os pés e deixar pendurar sua cabeça para 

baixo, precisaria que os ganchos de seus sapatos fossem mito fortes, e apesar disso comporia 

uma figura triste. Não quisera está em seu lugar, temeria romper-me o pescoço, ou ao menos o 

sangue que correria para a cabeça me produziria dano. Desejaria talvez ir ao pais de nossos 

antípodas, pois estaria seguro de estar tão bem como aqui, e não temeria passar mal o tempo 

que estarei atado pelos pés em algum teto. No entanto, sou velho para me empreender tal 

viagem, que seria por menos 10 de 2.700 milhas alemãs. Mas o pobre antípoda, pelo que 

sentimos tanta tristeza pelo medo de que se caia no caso dos ganchos dos seus pés faltassem, 

(cairia se fosse o caso? Sem dúvida responderia que é) cairia embaixo; mas este embaixo se 
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afastaria mais e mais da terra, e deveríamos ter compaixão dele, pois não encontraria onde 

colocar os pés, e continuaria caindo talvez eternamente. Este temor não tem nenhum 

fundamento, e jamais tem se ouvido que nossos antipodal tenham realizado uma queda tão 

terrível afastando-se mais e mais da terra; ao contrário, quando eles caem, caem como nós 

aproximando-se à terra, e eles se imaginam que caem para baixo. Não é, pois, nada mais que 

uma ilusão acreditar que nossos antípodas tem os pés no alto e a cabeça embaixo e o 

figuramos numa posição invertida. Está ilusão provém de uma falsa ideia que fazemos dos 

termos abaixo e acima onde nos encontramos na terra, debaixo, é para onde os corpos caem, e 

em cima o contrário. Assim é como já determinei o sentido destes termos em minha carta 

precedente, e acredita que esta ideia vale a pena de ser mais exatamente desenvolvida, com o 

fim do poder responder a todas as objeções que se realizem com respeito aos antipodal, ainda 

que não acredito que Vossa Alteza tenha pena deles. 

 

28 de agosto de 1760 
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Carta XLIX: Sobre a verdadeira direção e ação da gravidade a respeito da terra  

 

Ainda que a superfície da terra seja escabrosa pelas montanhas e vales que nela se 

encontram, está perfeitamente aplanada aonde existe mar, pois a superfície da água é sempre 

horizontal e a linha vertical segundo o qual os corpos caem é perpendicular a ela.  Depois, se 

toda a terra estivesse coberta de água, em qualquer lugar da terra, a linha vertical seria 

perpendicular à superfície da água. 

 

 

 

Se a figura ABCDEFGHI representa a terra, sendo sua superfície em todas partes 

horizontal, no lugar A a linha aA será vertical, no lugar B a linha bB, no lugar C a linha cC, 

no lugar D a linha dD, no lugar F a linha Ff, e assim sucessivamente. Mas, em cada lugar, a 

linha vertical determina que se chama abaixo e acima. Depois para os que estão em A, o ponto 

A estará abaixo e o ponto acima; e para os que estão em F, o ponto F será abaixo e o ponto f 

acima, e assim em todos os outros lugares da terra. Todas estas linhas verticais aA, Bb, cC, 

dD, etc…, também se chamam as direções da gravidade ou do peso, pois em todas as partes 

dos corpos que caem seguindo estás linhas, de maneira que um corpo lançado em g cairia pela 

linha gG, pelo que se vê que em todas partes os corpos devem cair para terra e 

perpendicularmente a sua superfície, ou talvez da água se a tivesse. Depois, em qualquer lugar 

da terra em que possa encontrar, dado que os corpos caem para a terra, que se chama baixo se 

dirige para a terra, e que se afasta da terra se chama em cima; e em todas as partes os homens 

têm colocado os pés na terra, seus pés estão debaixo e suas cabeças ensinam. Se vê, pois, que 

nossos antipodais se encontram na mesma condição que nós, e cometeremos um grande erro 

ao lhes reprovar por terem os pés em cima e a cabeça embaixo; pois, em todas as partes, para 

a terra é sempre para baixo e contrário em cima. Se a terra fosse um globo perfeito, todas as 
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linhas verticais aA, bB, cC, etc… ao se prolongar para dentro, coincidirão no centro do globo; 

por isto se diz que em todas as partes tem a tendência de aproximar-se ao centro da terra. De 

fato, se cava um buraco na terra, em qualquer lugar, e se continuasse este trabalho sem cessar 

para baixo, se chegaria ao fim do centro da terra. Vossa Alteza recordará que o Sr ...tem 

burlado frequentemente do buraco que vai até o centro da terra, do que havia falado o Sr. De 

Maupertuis. É verdade que tal buraco não poderia jamais se realizar, porque seria necessário 

cavar a profundidade de 860 milhas alemãs; no entanto, se está permitido supor. Para 

pesquisar o que aconteceria então.  

 Suponhamos que o buraco cavado em A continue mais adiante do  

 

 

 

centro da terra O, ao longo de toda terra até nossos antípodas B, e descendemos por este 

buraco. Antes de chegar ao centro O, ao haver alcançado, por exemplo, o ponto E, o centro da 

terra nos parecerá abaixo e o ponto A encima; e se não nos mantivéssemos firmes, cairíamos 

para O. Mas ao passar mais adiante do centro O, por exemplo em F, nosso peso estenderia 

para O, e o ponto O, e com mais razão o ponto A nos pareceria abaixo, e o ponto B acima. 

Assim, os términos em cima e abaixo mudariam subitamente de significado, ainda que 

passássemos por uma linha reta de A e B enquanto passamos de A a O; mas ao passar de O 

para B, ascendemos efetivamente, pois nos afastamos do centro, dirigindo-se sempre ao nosso 

próprio peso para o centro da terra; de maneira que se caíssemos, bem em E ou em F, nos 

cairemos sempre para o centro da terra. Nosso antípoda em B, que queria passar pelo buraco 

de B a A, se encontraria no mesmo caso; de B até o centro de O se via obrigado a descender; 

mas a partir de O até A seria necessário que subisse. Estas considerações, sobre a gravidade 

ou peso dos corpos, nos levam a estabelecer a seguinte ideia: a gravidade ou peso é uma força 

com que todos os corpos são impulsionados para o centro da terra. O mesmo corpo que ao 
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estar em A é impulsionado na direção AO, quando é transportado a B, será impulsionado pela 

gravidade na direção BO, contrária à primeira. Por todas as partes, segundo a direção da 

gravidade, a linguagem regula a significação dos términos abaixo e acima, descender ou subir, 

pois a gravidade ou o peso dos corpos tem uma influência muito essencial em todas nossas 

tarefas, e atua em nossos próprios corpos, de maneira que experimentamos em todo momento 

seus efeitos. 

 

29 de agosto de 1760 
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Carta L: Sobre a diferente ação da gravidade em relação a distintas regiões e distâncias 

ao centro da terra 

 

Vossa Alteza tem claro agora um aspecto concernente à ação da gravidade, a saber; 

todos os corpos que se encontram na terra são impulsionados, por sua gravidade ou peso, 

diretamente ao centro da terra, ou melhor perpendicularmente a sua superfície, que se chama 

direção da força da gravidade. Tem razão ao chamar o peso dos corpos uma força, tendo em 

conta tudo o que é capaz de colocar o corpo em movimento se chama força. Assim se atribuí 

uma força de cavalos, porque podem jogar uma carroça; também na corrente de um rio, ou ao 

vento, pois por meio deles podem os moinhos serem colocados em movimento. Não existe, 

pois, dúvida alguma de que o peso é uma força, pois ao se fazer cair aos corpos; também 

sentimos o efeito desta força pela pressão que experimentamos ao levar um vulto. Mas, em 

toda a força existe duas coisas a ter em conta: primeiro, a direção da qual atua ou impulsa os 

corpos, depois, a verdadeira dimensão de cada força. Logo que ao peso temos suficiente clara 

sua direção, ao saber que os corpos são sempre impulsionados para o centro da terra, ou 

perpendicularmente a sua superfície. Falta, pois, por examinar a quantidade desta força que 

faz os corpos pesados. Esta força está sempre determinada pelo peso de cada corpo; e como os 

corpos diferem muito em relação ao seu peso, os que são mais pesados também são 

impulsionados com mais força para baixo, e o peso de cada corpo é sempre a justa medida da 

força que é impulsionado para baixo, ou seja, sua gravidade. Mas, o mesmo corpo, ao ser 

elevado ao outro lugar da terra, conserva sempre o mesmo peso? Falo dos corpos que não 

perdem por evaporação ou inalação. Por experiências muito seguras. Tem se convencido de 

que o mesmo corpo, ao ser transportado para o equador, se faz menos pesado que si leva para 

os polos da terra. Facilmente compreenderá Vossa Alteza que esta diferença não pode 

descobrir-se nem com a mesma balança, pois os pesos de que serve para pesar os corpos que 

estão sujeitos a minha variação. Assim, um peso que pesará aqui 100 libras, ao ser 

transportado ao equador, manteria o nome de 100 libras, mas sua força para cair seria um 

pouco menor que aqui. Está variação tem reconhecido pelo efeito da força do peso, que é a 

queda; e se tem observado que o mesmo corpo no equador, não cai tão velozmente como aqui.  

Depois é certo que o mesmo corpo, ao ser transportado a diferentes lugares da terra, sofre um 

pequena mudança em seu peso. Voltamos agora ao buraco que atravessa a terra pelo seu 

centro, é evidente que ao colocar um corpo no mesmo centro deve perder todo seu peso, pois 

não teria nenhuma tendência a se mover, e temos visto que todos outros que tendem a se 

dirigir ao centro da terra. Depois, se um corpo no centro da terra não tem peso, se segue que 
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ao descender ao centro seu peso diminuirá sucessivamente; de onde se conclui que um corpo, 

ao penetrar nas entranhas da terra, perde peso à medida que se aproxima ao centro. Vossa 

Alteza pode compreender que o peso não está necessariamente unido à natureza de cada corpo 

como parece à primeira vista, pois não somente sua quantidade pode variar, se não também 

sua direção, que, ao passar aos antípodas, se faz contrário. 

Depois de haver viajado mentalmente até o centro da terra, voltamos a sua superfície e 

ascendamos até as mais altas montanhas. Mas aqui não observaremos nenhuma mudança 

sensível no peso dos corpos, ainda que tenha razões mito poderosas para acreditar que o peso 

de um corpo diminui e à medida que se afasta da terra. De fato, não existe mais que se 

imaginar um corpo que se afaste mais e mais da terra, chegando inclusive até o sol, inclusive 

até uma estrela fixa; seria ridículo pretender que o corpo voltasse a cair na terra, pois toda a 

terra quase não é nada em relação aos imensos corpos celestes. Depois, daí se deve concluir 

que um corpo, ao afastar-se da terra, sofrerá uma diminuição de seu peso, que se fará mais e 

menor até que se desvaneça por completo. No entanto, existem razões convincentes de que ao 

se afastar de um corpo até a distância por completo. No entanto, há razões convincentes de 

que ao afastar-se um corpo até a distância da lua, teria ainda algum peso, mas ao redor de 

3.600 vezes menor do que o que tem na terra. Imaginemos que o corpo pesasse na terra 3.600 

libras, ninguém seguramente seria capaz de levantá-lo mas se afasta da distância da lua, eu me 

comprometo a sustentá-lo com um dedo; pois passará nada mais que uma libra, e mais longe 

ainda pesaria menos. Conhecemos, pois, que a gravidade é uma força que impulsa os corpos 

para o centro da terra; esta força atua com mais vigor na superfície da terra e diminuem 

quando se afasta desta superfície, tanto penetrando para o centro como afastando-se para o 

alto. Ainda tenho muitas coisas que dizer sobre este tema a Vossa Alteza. 
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Carta LI: Sobre a gravidade da lua 

 

Vossa Alteza acaba de ver como um corpo, ao ser elevado da terra até a altura da lua, 

teria 3.600 vezes a parte de seu peso, ou então, seria impulsionado para o centro da terra com 

uma força de 3.600 vezes menor que a experimentada aqui debaixo. No entanto, esta força 

seria suficiente para lhe fazer cair a terra se não fosse sustentado. É bem verdade que não 

podemos nos convencer por nenhuma experiência, estamos demais colados na terra para nos 

elevar tão alto; mas existe pelo menos um corpo a esta altura, a lua. Ela deveria sentir o efeito 

da gravidade, e no entanto não vemos que a lua caia sobra a terra. A isto respondo, que si a 

lua estivesse em repouso, cairia infalivelmente; mas é trasladada por um movimento 

extraordinariamente rápido, e esta é precisamente a razão que lhe impede cair. Experiências 

feitas aqui embaixo, na terra, nos convencem da solidez desta resposta. Uma pedra deixada 

cair da mão, sem lhe imprimir nenhum movimento, cai imediatamente e por uma linha reta, a 

saber, a vertical; mas se joga a pedra imprimindo um movimento lateral, não cai diretamente 

embaixo; se move por uma linha curva antes de alcançar a terra; e isto sucederá de um modo 

mais sensível, quanta mais velocidade se tenha informado. Uma bala de canhão, disparada 

segundo uma direção horizontal, cai muito longe; se a dispara de uma alta montanha, 

recorrerá talvez muitas milhas antes de chegar a terra, Se levanta mais o canhão e se aumenta 

a força da pólvora, a bala irá muito mais longe. Poderia impulsionar tão longe que a bala 

cairia em nossos antipodal; e, impulsionando ainda mais, poderia suceder que a bala não 

caísse, se não que voltasse ao lugar desde o que tem sido lançada, e realizaria assim uma nova 

volta ao mundo; esta seria uma pequena lua, com suas revoluções, o mesmo que a verdadeira, 

ao redor da terra. Me permita reflexionar a Vossa Alteza sobre a grande altura que se encontra 

a lua, e sobre a grande velocidade que a transporta. Não se surpreenderá, então, de que a lua, e 

sobre a magnífica velocidade que a transporta. Não se surpreenderá, então, de que a lua não 

caia na terra, ainda que esteja impulsionada pela gravidade para seu centro. Outra reflexão 

proporcionará mais claridade. Consideremos o caminho descrito por uma pedra lançada 

obliquamente ou por uma bala de canhão. O caminho é sempre uma linha curva, tal como se 

representa na figura.  

A está em cima de uma montanha de onde a bala de canhão se dispara, de modo que, 

depois de percorrer o caminho AEFB, cai n aterra em B, e o caminho é uma linha curva. 

Afirmo que se a bala não fosse pesada, ou seja, se não 
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fosse impulsionada para a terra, não cairia ainda como se a deixasse livremente, pois a 

gravidade é a única causa de sua queda. Depois, com maior razão, ao ser disparada em A 

como apresenta a figura, não cair jamais na terra, de onde captamos que a gravidade faz em 

último término cair a bala, lhe faz descrever a linha curva AEFB. De onde concluo que, se 

não houvesse gravidade, a bala não descreveria uma linha curva. Mas uma linha que não é 

curva, necessariamente é reta; depois, se a bala não fosse impulsionada para a terra por sua 

gravidade, iria pela linha reta pontilhada AC, por meio de que havia sido disparada. Analisado 

isto, consideremos a lua, que não se move segundo sua linha reta; pois mantém sempre, pouco 

mais ou menos, a mesma distância de nós, por que seu caminho deve ser sinuoso e bastante 

semelhante a um círculo que se descreverá ao redor da terra com a distância da lua. Agora se 

tem o direito de se perguntar, por que a lua não se move em linha reta, e a resposta não é 

difícil. Pois, havendo visto que o peso é a causa da curvatura do caminho descrito pela pedra 

lançada ou pela bala do canhão disparada, é razoável sustentar que o peso também atuará 

sobre a lua impulsionando-a até a terra, e esta mesma gravidade causa a curvatura do 

movimento da lua. Depois a lua tem um certo peso e é impulsionada para a terra; mas este 

peso é 3.600 vezes menor que se a lua se encontrasse na superfície da terra. Mas isto não é 

uma conjetura bastante provável, pode-se assegurar que é uma verdade demonstrada; pois, 

supondo este peso, pode-se determinar pelas principais mais solidamente estabelecidos em 

matemática, o movimento que a lua deveria seguir; e este movimento totalmente de acordo 

com o verdadeiro movimento da lua, o que confirma a prova. 
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Carta LII: Sobre a descoberta da gravitação universal pelo grande Newton  

 

O peso ou a gravidade é uma propriedade de todos os corpos terrestres e inclusive da 

lua. Por seu peso, a lua é impulsionada para a terra, que modifica seu movimento da mesma 

maneira que modifica o movimento de uma bala de canhão ou de uma pedra lançada com a 

mão. Devemos este grande descobrimento ao falecido senhor Newton. O grande filósofo e 

matemático inglês se dizia um dia deitado no jardim, debaixo de uma macieira, uma maçã lhe 

caiu na cabeça e lhe permitiu realizar muitas reflexões. Concebeu que o peso havia feito cair a 

maçã, depois de ser separada do galho talvez pelo vento ou alguma outra causa. Esta ideia 

parecida e muito natural, e qualquer camponês tivesse a mesma reflexão; pelo filósofo inglês 

fui mais longe. É necessário, pensou, que a árvore fosse alta; e o faz formular a pergunta se 

tivesse caído a mais debaixo no caso de que a árvore fosse ainda mais alta. Assim não poderia 

duvidar.  

Mas se a árvore tivesse sido tão alta que chegasse até a lua, se encontraria indeciso 

para decidir se a maçã cairia ou não. No caso de que caísse, o que lhe parecia em todos os 

aspectos muito verossímil, pois não se pode aceita um limite na altura da árvore em que a 

maçã já não caísse; neste caso, precisaria que tivesse algum peso que a impulsionasse para a 

terra; depois, se a lua se encontrasse no mesmo lugar, seria impulsionada para a terra por uma 

força semelhante movimento poderia ser a causa, da mesma maneira que uma bomba pudesse 

passar por cima de nós sem cair verticalmente para baixo. Esta comparação de movimento da 

lua com a de uma bomba determinou a examinar mais atentamente a questão, e, ajudado pelos 

recursos da mais sublime geometria, encontrou que a lua seguia em seu movimento as 

mesmas regras que se observavam no movimento de uma bomba; de maneira que se fosse 

possível lançar uma bomba à altura da lua e com a mesma velocidade, a bomba teria o mesmo 

movimento que a lua. Informou unicamente esta diferença: o peso da bomba a essa distância 

da terra seria muito menor que aqui debaixo. Vossa Alteza observará, por esse relato, que o 

princípio do argumento do filósofo era muito simples, e quase não diferia de um agricultor, 

ainda que depois se elevou infinitamente por cima. Depois é uma extraordinária a propriedade 

da terra, que todos os corpos se encontra, não só nela, se não também aos que estão muito 

afastados, até a distância da lua, lhe impulsiona uma força para o centro da terra: e esta força é 

a gravidade, que diminuí segundo os corpos afastados da superfície da terra. O filósofo inglês 

não parou por aí: como sabia que os corpos dos planetas são sabia totalmente semelhantes a 

terra, concluiu que os corpos nas proximidades de cada planeta são pesados, e a direção desse 

peso tende para o centro do planeta. Tal peso seria talvez mais ou menor que na terra, de 
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maneira que um corpo de certo peso entre nós, ao ser transportado à superfície de um planeta, 

seria ali um peso entre nós, ao ser transportado à superfície de um planeta, teria ali um peso 

maior ou menor. Por último, a força de gravidade de cada planeta se entende também a 

grandes distâncias ao redor; e como vemos que o planeta júpiter tem quatro satélites e cinco 

saturnos, que se movem ao redor deles como a lua ao redor da terra, não se posso duvidar que 

o movimento dos satélites e de júpiter não seja moderado pelo seu peso para o centro de 

júpiter, e os dois satélites de Saturno pelo seu peso para o centro de saturno. Mas, da mesma 

maneira que a lua se move ao redor da terra e o satélite ao redor de júpiter ou de saturno, 

todos os planetas se movem ao redor do sol; de onde Newton obteve esta famosa 

consequência: o sol está dotado de uma propriedade semelhante do peso e todos os corpos que 

se encontram ao seu redor são impulsionados para o sol por uma força que poderia se chamar 

gravidade solar. Esta força se entende muito longe do sol, e até mais adiante de todos os 

planetas, pois modifica seu movimento. O mesmo filósofo, pela força de seu espírito, 

encontrou um meio de determinar o movimento dos corpos, pois quando se conhece a força 

do qual são impulsionados; depois, já que havia descoberto as forças que impulsionam aos 

planetas, estava em condições de proporcionar uma justa descrição dos movimentos. De fato, 

antes deste grande filósofo, se tinha uma profunda ignorância sobre o movimento dos corpos 

celestes; e só a ele devemos as grandes luzes que agora gozamos em astronomia. Vossa 

Alteza estará surpresa pelos grandes progressos que todas as ciências tem obtido de um 

princípio tão simples e leve. Se Newton não tivesse deitado no jardim debaixo de uma 

macieira, e não tivesse caído por acaso uma maçã em sua cabeça, talvez nos contaríamos a 

mesma ignorância sobre o movimento dos corpos celestes e sobre uma infinidade de 

fenômenos que dependem deles. Esta matéria merece toda atenção de Vossa Alteza, e me 

satisfaz falar na próxima sobre o mesmo tema. 
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Carta LIII: Continuação sobre a atração mútua dos corpos celestes 

 

Vossa Alteza apreciará que o sistema de Newton fez muito barulho, e com razão, pois 

ninguém até então havia realizado um descobrimento tão feliz, e que tanta luz expandia em 

toda a ciência. Tem sido dado muitos nomes, que convém conhecer, pois se ouve falar dele 

com bastante frequência nas conversões. Se chama o sistema da gravitação universal. Porque 

Newton sustenta que, não só a terra, se não em geral todos os corpos celestes estão dotados 

desta propriedade: todos os corpos são impulsionados por uma força semelhante ao peso ou a 

gravidade, de onde é derivado de seu nome a palavra gravitação. No entanto, esta força é 

totalmente invisível, não vemos nada que atue sobre os corpos e os impulsione para a terra, 

menos ainda para os corpos celestes. Observamos um fenômeno muito semelhante ao imã, 

para o que o ferro ou o chumbo são impulsionados sem que advertimos a causa que os 

impulsa. Ainda em nosso tempo se afirmar que o realiza uma matéria extraordinariamente 

sutil que atravessa os poros do ímã e do ferro, no entanto, se pode dizer que o ímã atrai o 

ferro, e que o ferro é atraído pois com esta maneira de falar não se exclui a verdadeira causa. 

Da mesma maneira se poderia também dizer que a terra atrai os corpos que estão ao redor, 

inclusive às grandes distâncias, inclusive a grandes distâncias, que poderia considerar o peso 

ou gravidade dos corpos como efeito da atração da terra, que atua até sobre a lua. Além disto, 

o sol e os planetas estão dotados de uma força semelhante de atração, pelo qual todos os 

corpos são atraídos. Seguindo esta maneira de falar, se pode dizer que o sol atrai os planetas e 

que Júpiter e Saturno atraem seus satélites. Por isto a teoria de Newton também é chamada de 

sistema de atração. Como não existe dúvida alguma de que os corpos próximos a lua atrai 

também os corpos vizinhos; e talvez esta atração semelhante ao peso, se pode dizer que a lua 

atrai também os corpos vizinhos; e talvez esta atração da lua se estenda a terra, ainda que sem 

dúvida seja mito fraco igual que temos visto que a atração da terra sobre a lua está 

consideravelmente debilitada. Mas o mesmo filósofo tem tirado suas dúvidas, ao fazer ver que 

o fluxo do mar, de que terei ocasião de falar outra vez, são causados pela atração que a lua 

exerce sobre as águas do mar. Em consequência, não se pode duvidar de que os planetas 

júpiter e Saturno são reciprocamente atraídos por seus satélites, e que o mesmo sol esteja 

sujeito à atração dos planetas, ainda que esta força seja extraordinariamente pequena. Com 

isto tem feito nascer o sistema da atração geral em que se mantém com razão, não só o sol 

atrai aos planetas, se não que é reciprocamente atraído por cada um deles, e até todos os 

planetas exercem a força atrativa de uns sobre os outros. Depois a terra não é somente atraída 

pelo sol. Se não também por todos os outros planetas, ainda que a força dos planetas seja 
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quase insensível em comparação com a do sol. Vossa Alteza compreenderá facilmente que o 

movimento de um planeta atraído, não somente pelo sol, se não também, ainda que seja 

pouco, por outros planetas, deve ser diferente do que teria se só fosse atraído pelo sol e 

consequentemente as atrações dos outros planetas devem causar alguma pequena perturbação.  

Todas estas perturbações também se encontram verificadas pela experiência; o que tem 

levado ao sistema da atração universal ao mais alto grau de certeza, de maneira que ninguém 

possa duvidar de sua verdade. Devo ainda observar que os cometas estão também submetidos 

a esta mesma lei; que são atraídos principalmente pelo sol, cuja força atrativa que modifica 

seu movimento, mas experimentam as forças atrativas de todos os planetas, sobretudo quando 

não estão mito longe; pois é uma regra geral, como veremos mais adiante, que a atração de 

todos os corpos celestes diminui com o afastamento e aumenta com a proximidade. Mas os 

cometas também estão dotados de uma atração, da qual os outros corpos são atraídos para 

eles, e este mais sensivelmente quanto mais se aproximam. Depois, quando um comenta passa 

bastante perto de um planeta, sua força atrativa pode perturbar o movimento, o mesmo que o 

movimento do cometa é turbado um pouco da atração do planeta. Esta consequências são 

verificadas pelas observações, e já se podem apresentar alguns exemplos para provar que o 

movimento de um cometa tem sido alterado pela atração dos planetas pela proximidade que 

tem passado, e o movimento da terra e de seus outros planetas tem sofrido certa atração por 

parte dos planetas. As estrelas fixas, ao ser corpos semelhantes ao sol, estarão também 

dotadas de uma força atrativa, mas que não percebemos nenhum efeito por causa de sua 

grandiosa distância. 
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Carta LIV: As diferentes opiniões dos filósofos sobre a gravitação universal, e em 

particular da opinião dos atracionistas 

 

É um fato constatado pelas razões mais sólidas, que em todos os corpos celestes reina 

uma gravitação geral pela qual são impulsionados ou atraídos uns e outros, e esta força é bem 

maior quanto mais próximo estão os corpos entre si. Este fato não pode ser contestado. Mas se 

discute se deve chamar um impulso ou uma atração, ainda que só o nome não mude nada. 

Vossa Alteza sabe que o efeito é o mesmo, tanto se empurra um carro por trás, ou se joga 

adiante; assim o astrônomo, unicamente atento aos efeitos desta força não se preocupa se os 

corpos celestes são impulsionados uns para os outros, ou se atraem mutuamente, o mesmo 

quem não examina nada mais que certos fenômenos, não se importa se a terra atrai os corpos 

ou se os corpos são impulsionados por alguma causa invisível. Mas quer penetrar aos 

mistérios da natureza, é muito importante saber si é por impulsão ou por atração como os 

corpos celestes atuam uns sobre os outros, ou se os corpos estão dotados de uma qualidade 

latente e oculta, por meio de que possam se atrair mutuamente. Os filósofos estão 

radicalmente divididos nisto; os partidários do impulso se chamam impulsionadores, e as de 

atração, atracionistas. O falecido senhor Newton se inclinou para a opinião da atração, e hoje 

todos os ingleses são atracionistas ciumentos. Concordam em que não existe nem cordas, nem 

máquina alguma das que se utilizam normalmente para atrair, e que a terra se servirá delas 

para atrair os corpos para si, e causar o peso; menos ainda descobriram alguma coisa entre o 

sol e a terra, de que se pudesse imaginar se servia o sol para atrair a terra. Se viesse um carro 

seguindo aos cavalos sem que estivesse engatado a eles, e se não vissem nem corda nem 

alguma outra coisa própria para estabelecer alguma comunicação entre o carro e os cavalos, 

não se diria que o carro é puxado pelos cavalos; em vez disto se inclinaria alguém a acreditar 

que o carro é impulsionado por alguma força, ainda que não se visse, a não ser que fosse o 

jogo de alguma bruxa. No entanto, os ingleses não abandonam seu parecer. Até sustentam que 

é uma qualidade própria de todos os corpos ao se atraírem mutuamente; que é tão natural 

como a extensão, e é suficiente que o Criador tenha desejado para que todos os corpos se 

atraiam mutuamente; e assim toda a questão está resolvida. Se não tivesse hábito nada mais 

que dois corpos no mundo, por mais afastados que estivessem um do outro, tivessem tido 

imediatamente um ao outro, e logo se tivessem se aproximado e até unido. Daí, segue que 

quanto maior é um corpo, maior é também a atração da qual atrai os corpos; pois esta 

qualidade é essencial à matéria, quanto mais matéria tem o corpo, mais força exerce para 

atrair os outros corpos. Depois, dado que o sol ultrapassa consideravelmente em tamanho a 
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todos os planetas, a força atrativa de que está dotado também é muito maior do que os 

planetas. Sublinham também que o corpo de Júpiter, ao ser muito maior que a terra, a força 

atrativa que exerce sobre seus satélites é muito maior que a terra sobre a lua. Segundo esta 

opinião, o peso dos corpos na terra é o resultado de todas as atrações das quais os corpos são 

atraídos a todas as partes da terra; e se a terra contivesse mais matéria da qual contém 

atualmente, sua atração se faria maior, e o peso dos corpos haveria aumentado. Mas, ao 

contrário, se por algum acidente, a terra perdesse uma parte de sua matéria, sua atração se 

faria menor, e todos os corpos menos pesados. Censuram-se estes filósofos que, segundo sua 

opinião, dois corpos qualquer colocados por exemplo, numa mesa, deveriam se atrair, e 

consequentemente aproximar; aceitam a consequência, mas dizem que, neste caso, a atração 

seria muito pequena para que pudesse resultar um efeito sensível pois se toda a massa da terra, 

com sua força atrativa, não produz em cada corpo nada mais que seu peso, um corpo que tem 

muito milhões de vezes menor que toda a terra produzirá também um efeito tantas vezes 

menor. Mas, facilmente se concordará em que se o peso de um corpo se torna milhões de 

vezes menor, o efeito deverá se reduzir a nada. De onde se segue os corpos, ou ao menor um 

deles, não são excessivamente grandes, a atração não poderá ser sensível. Por este caminho 

não se ganha nada contra as atrações; também se alega mais ao seu favor uma experiência 

feita na América pelos acadêmicos de Paris, em que se observou, perto de uma montanha 

muito alta e muito grande, o efeito de uma pequena atração, pelo que o corpo da montanha 

atraía os corpos vizinhos. Assim, aceitando a teoria dos atracionistas, sem receio de existir 

falsas consequências; mas sim se pode estar seguro de antemão da sua verdade. 
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Carta LV: Sobre a força com a qual todos os corpos celestes se atraem mutuamente 

 

Vossa Alteza conhece a propriedade que tem o ímã de atrair o ferro, pois vemos que 

pequenos pedaços de ferro ou de chumbo, como as agulhas, colocadas perto de um ímã, são 

arrastados com uma força tanto maior quanto mais próximo estão. Como não se vê nada que 

lhes empurre para o ímã, diz-se que o ímã lhes atrai, e a ação é chamada de atração. Não se 

pode duvidar, no entanto, que não tenha alguma matéria muito sutil, ainda que invisível, que 

produza este efeito, impulsionando efetivamente o ferro para o ímã; mas como a linguagem se 

regula pelas aparências, tem prevalecido o uso de dizer que o ímã atrai o ferro e que se realiza 

uma atração. Ainda que este fenômeno seja particular do ímã e do ferro, é adequado para 

esclarecer o término da atração, do que os filósofos modernos se servem tão frequentemente. 

Dizem, pois, que uma propriedade semelhante a do imã convém a todos os corpos em geral, e 

todos os corpos do mundo se atraem mutuamente; por este efeito se faz sensível só os corpos 

são extraordinariamente grandes e é totalmente insensível nos menores. Tão grande, por 

exemplo, que se fosse uma pedra, não exerce nenhuma atração sobre outros corpos que se 

apresentem, pois sua força é bastante pequena para que se note; mas se aumentasse a pedra 

para fazê-la milhares de vezes maiores, a atração ao final se faria sensível. Tenho notado a 

Vossa Alteza que pretende ter observado como uma grande montanha na América que 

produzia uma pequena atração. Uma montanha maior produziria uma atração ainda mais 

sensível; e um corpo ainda maior, como, por exemplo, toda a terra, atrairia uma força 

igualmente maior. Mas esta força, com a qual a terra inteira atrairia a todos os corpos, é 

precisamente a gravidade, da qual os corpos, segundo vemos, são efetivamente levados para a 

terra. Depois, segundo este sistema, a gravidade ou peso, que faz cair para baixo a todos os 

corpos seria também maior ou menor. De onde se compreende que os grandes corpos do 

universo, como o sol, os planetas e a lua, estão dotados de uma força atrativa 

semelhante, menor, segundo eles mesmos. Como o sol é milhões de vezes maior que a 

terra, sua força atrativa ultrapassa a da terra. Estima-se que o corpo da lua seja ao redor 

de 40 vezes menor que o da terra, de onde resulta que sua força atrativa é outras vezes 

menor; e o mesmo de todos os corpos celestes. 
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Carta LVI: Sobre o mesmo tema  

 

Em virtude do sistema da atração ou gravitação universal, cada corpo celeste atrai a 

todos os outros e é reciprocamente atraído. Mas, para julgar a força com que os corpos se 

atraem, somente vamos considerar dois corpos. Para isto é necessário ter presente três coisas; 

primeiro o corpo atraente, segundo o corpo atraído, e o terceiro sua distância, tendo em conta 

que a força de atração destes três pontos. 

 

 

 

Seja o corpo A atraente, e B o corpo atraído; um e outro são esféricos, pois os 

corpos celestes têm mais ou menos esta figura. Calcula-se a distância de seus centros A e 

B, ou seja, pela linha reta AB. Em relação ao primeiro ponto, que atende a quantidade do 

corpo atraente A. Se observará que quanto maior for, também terá mais força para atrair o 

corpo B. Assim, se A, o corpo atraente, fosse duas vezes maior, o corpo B seria atraído 

por uma força dupla; se fosse três vezes, por uma força tripla, e assim sucessivamente, 

supondo que a distância entre seus centros fosse sempre a mesma. Logo, se a terra 

contivesse mais ou menos matéria do que contêm atualmente, os corpos seriam atraídos 

com mais ou menos força, o seu peso seria mais ou menor. E como a terra é atraída pelo 

sol, se o sol fosse mais ou menos grande, a terra seria atraída com mais ou menos força. 

Enquanto que o corpo atraído B, permanecendo idênticos ao corpo atraente A e a 

distância AB, se deve observar que, quanto mais ou menos é o corpo B maior ou menor 

será também a força pelo qual é atraído para o corpo A. Assim, se o corpo B é duas vezes 

maior, será atraído pelo corpo A com uma força dupla; se é três vezes maior, será com 

uma força tripla, e assim sucessivamente. Para explicar melhor, colocamos a terra no 

lugar do corpo atraente A, e a força do corpo B é atraído simplesmente com o peso do 

corpo B; mas sabemos que quanto maior ou menor é o corpo B, é também maior ou 

menor seu peso, de onde, permanecendo invariável o corpo atraente A e a distância AB, a 

força com que o corpo B é atraído corresponde ao tamanho deste corpo. Para expressar 

esta circunstância, em matemática se utiliza o término proporcional, e diz que a força 

com a que o corpo B é atraído pelo corpo A é proporcional a massa dos corpos; o que 

significa que se a massa do corpo B fosse dois, ou três, ou quatro vezes maior, a força 
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seria precisamente outras tantas vezes maior. Assim, no primeiro ponto que atende ao 

corpo atraente A, diz do mesmo modo que a força com o que o corpo B é atraído pelo 

corpo A, é também proporcional a massa do corpo A, enquanto que o corpo B junto com 

a distância AB permanecem as mesmas. Devo todavia, observar que quando se fala aqui 

da quantidade do corpo atraente A ou do corpo atraído B, se entende a quantidade da 

matéria que um e outro contém, e não só da sua extensão. Vossa Alteza recordará que os 

corpos diferem consideravelmente a este respeito, e que, sob uma pequena extensão, 

existe quem contém muita matéria, como o ouro, por exemplo, enquanto que outros, 

como o ar, contém área baixa com uma grande extensão de matéria. Quando se trata aqui 

dos corpos, tem que julgá-los sempre pela quantidade da matéria, denominada também 

massa. Falta-me unicamente examinar o terceiro ponto, ou seja, à distância AB, entre os 

corpos, supondo que eles permaneçam os mesmos. Sobre esta, devemos observar que ao 

aumentar à distância AB, a atração diminui, e diminuindo esta distância a atração 

aumenta, mas segundo uma regra que não é fácil de expressar. Quando a distância for 

duas vezes maior, a força com o que o corpo B é atraído pelo corpo A será 2 vezes 2 ou 4 

vezes menor; e para uma distância tripla, a força de atração faz 3 vezes 3, ou seja, 9 vezes 

menor. Se a distância é 4 vezes maior, a força da atração é 4 vezes 4, ou seja, 16 vezes 

menor, e assim sucessivamente. De maneira que para uma distância 100 vezes maior, a 

força de atração será 100 vezes 100, ou melhor, 10.000 vezes menor. Pelo que se vê, para 

grandes distâncias, a força de atração se converte no último término em algo insensível. 

Mas reciprocamente, quando a distância é muito pequena, a força de atração pode ser 

muito considerável, ainda que os corpos sejam muito pequenos. 
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Carta LVII: Sobre o mesmo tema  

 

Quando um corpo B é atraído por outro corpo A, acaba de demonstrar que a força de 

atração é proporcional a massa do corpo atraente A e a lei do corpo atraído B; mas esta força 

depende da distância entre os corpos, de tal modo que se a distância fosse feita duas vezes, ou 

três, ou quatro, ou cinco vezes maior, a força de atração faria quatro, nove, dezesseis, ou vinte 

cinco vezes menor. Para estabelecer sobre alguma regra, é necessário multiplicar por si 

mesmo o número que nota quantas vezes tem aumentado a distância, e o produto mostrará 

quantas vezes a atração é menor. Para esclarecer o máximo esta regra, se observará que, ao 

multiplicar um número por si mesmo, o produto que resulta se chama quadrado. Assim, para 

encontrar os quadrados, é necessário multiplicar os números por si mesmos desta maneira: 

 

 

 

 

No último exemplo está claro que o quadrado do número 12 é 144; e se sabe que o 

quadrado de outro número qualquer, por exemplo, 258, se multiplicar este númeropor si 

mesmo, e fará a operação seguinte: 

 

 

 

por onde se vê que o quadrado do número 258 é66.564. Da mesma forma se operará com 
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todos outros números. 

Logo, se é necessário multiplicar a distância dos corpos por si mesmo, está claro que a 

força de atração diminui tantas vezes como o quadrado da distância aumenta, ou bem 

quadrado da distância se faz tantas vezes como a força de atração se faz menor. Ao tratar 

deste tipo de tema, os matemáticos, para fazer entender, empregam certos termos que são 

convenientes explicar, porque se utilizam às vezes nas conversações. Se a força de atração 

aumenta em razão do quadrado da distância, se diria que é proporcional ao quadrado da 

distância; porém que se sucede precisamente ao contrário: a força de atração diminui, 

enquanto que o quadrado da distância aumenta, se emprega a palavra reciprocamente para 

assinalar esta contrariedade, dizendo que a força é reciprocamente proporcional ao quadrado 

da distância. Esta é uma maneira geométrica de falar, cujo sentido compreenderá 

perfeitamente Vossa Alteza, pois é o mesmo que acabo de expor antes. Então, para 

julgar a força que o corpo é atraído ao outro, se observará como tal força é primeiro 

proporcional à massa do corpo atraente, depois atraído para o corpo, e por último 

reciprocamente ao quadrado de sua distância. Por isto é evidente que, ainda que a terra e 

os planetas sejam também atraídos para as estrelas fixas, esta força deve ser totalmente 

insensível, por sua grande distância. De fato, supondo a massa de uma estrela fixa igual 

a do sol, a terra seria atraída para ela com tanta força como para o sol; mas, ao ser a 

distância da estrela fixa 400.000 vezes maior que a do sol, sendo o quadrado deste 

número 160.000.000.000, ou cento e sessenta milhões, a força com que a terra é atraída por 

esta estrela fixa será cento sessenta milhões de vezes menos que aquela com que a terra é 

atraída pelo sol. O que seria uma atração bastante pequena para produzir o menor efeito 

sensível. Por esta razão, a força atrativa das estrelas fixas não modifica o movimento da terra, 

dos planetas e da lua; se não que é a força atrativa do sol a que principalmente regula o 

movimento da terra e dos planetas, pois a massa do sol ultrapassa em muitas milhares de 

vezes a massa de cada planeta. No entanto, quando dois planetas se aproximam, de maneira 

que sua distância se torna menor que o sol, sua força atrativa aumenta e poderia se tornar 

sensível como para confundir seu movimento. Tal desordem se percebe. O que constitui uma 

prova muito forte em favor do sistema de atração ou de gravitação universal, quando um 

cometa se aproxima muito a um planeta, podendo alterar seu movimento. 

 

13 de setembro de 1760 
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Carta LVIII: Sobre o movimento dos corpos celestes, e sobre o método de 

determinar esses movimentos por meio das leis da gravitação universal.  

 

Pelo que tenho dito sobre a força com o que todos os corpos celestes são atraídos 

para os outros, em razão de seu tamanho ou massa e de sua distância, Vossa Alteza 

compreenderá facilmente como se pode determinar seu movimento, para determinar em 

qualquer instante o verdadeiro lugar onde cada corpo se encontra. Nisto consiste a 

ciência da astronomia, que depende de um exato conhecimento sobre o movimento de 

todos os corpos celestes, a fim de poder determinar em cada momento, tanto passado 

como futuro, o lugar onde cada corpo celeste deve se encontrar, e o lugar do céu em que 

se deve aparecer ao ser visto desde a terra, ou desde outra parte qualquer do mundo. 

Mas a ciência que trata do movimento em geral se chama mecânica ou dinâmica. Seu 

objeto consiste em determinar o movimento de qualquer corpo, quando é impulsionado 

pela força que seja. Esta ciência é uma das principais partes da matemática, e aos que se 

dedicam a ela colocam todos seus esforços em levá-la a seu mais alto grau de perfeição. 

No entanto, suas pesquisas são tão profundas que ninguém pode ainda se vangloriar de 

ter triunfo, e é necessário se conter com o avanço pouco a pouco. Somente desde 10 ou 

20 anos terão feito progresso considerável, e principalmente sobre semelhantes temas 

que propõe a academia das Ciências de Paris todos os anos são questionados, aos que 

agregam prêmios bastante consideráveis para os que têm resultados mais satisfatórios.  

A maior dificuldade provém da pluralidade das forças que cada corpo celeste tem 

impulsionado ou atraído para os outros. Se cada corpo não fosse atraído nada mais que 

atraído para outro somente, não haveria nenhum problema; e o grande matemático 

inglês senhor Newton, morto em 1728, determinou completamente, o primeiro, o 

movimento de dois corpos que se atraem mutuamente, segundo a lei daqual tenho tido a 

honra de falar a Vossa Alteza. Segundo esta lei, se a terra não fosse atraída nada mais 

que o sol, se conheceria perfeitamente o movimento da terra, e não haveria nenhuma 

outra pesquisa que realizar. O mesmo sucederia com os outros planetas, Saturno, 

Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, se estes corpos só fossem atraídos pelo sol. Mas 

atraído também para terra por todos os outros corpos celestes, a questão se torna 

infinitamente mais complicada, pela pluralidade das forças que agitam. Felizmente, se 

podem depreciar as forças das quais é atraída para as estrelas fixas, pois estas, por 

grandes que sejam suas massas, estão maravilhosamente afastadas, e as forças que 

exercem sobre a terra sejam tão pequenas, que se pode depreciar. O movimento da terra 
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e dos outros planetas será sempre exatamente o mesmo, como se as estrelas fixas não 

existissem. E também a força do sol, tem que considerar as forças com os planetas que 

se atraem reciprocamente. Mas estas forças são também extraordinariamente pequenas, 

comparando-as com aquelas das quais cada planeta é atraído para o sol; a razão consiste 

em que a massa do sol ultrapassa tantas vezes para cada planeta, que neste sentido 

resultam ser uma força muito pequena em comparação com a do sol. No entanto, ao 

aumentar estas forças quando as distâncias se tornam menores, de maneira que tenha 2 

vezes uma força menor que corresponde uma força 2 vezes maior, a uma distância 3 

vezes menos, uma força 9 vezes maior, e assim sucessivamente segundo os quadrados 

dos números como tenho explicado em minha carta anterior; seria bem possível que 2 

planetas se aproximassem tanto, que sua força atrativa se tornasse igual ao sol e ainda 

ultrapasse muito. Felizmente não se sucede este caso no mundo, e os planetas 

permanecem sempre tão afastados uns dos outros, que sua força atrativa é sempre 

incomparavelmente menor que atração para o sol. Pelo qual, sem levar nossa visão mais 

adiante destes conhecimentos, pode-se considerar cada planeta como sendo atraído 

somente pela força do sol, e porque é fácil determinar seu movimento. Isto, no entanto, 

tem lugar quando nos contentamos com um conhecimento superficial do movimento 

dos planetas; pois se quisesse estar mais exatamente instruído, seria necessário ter em 

conta as pequenas forças com as quais os planetas atuam uns sobre os outros, de onde 

resultam efetivamente pequenas irregularidades e aberrações, que os astrônomos 

percebem com frequência em suas observações; e para conhecer todas estas 

irregularidades no movimento dos planetas, os astrônomos juntos com os mecânicos 

reúnem todas suas forças e sua sagacidade. 

 

15 de setembro de 1760 
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Carta LIX: Sobre o sistema do mundo 

 

Para esclarecer melhor o exposto sobre o movimento dos corpos celestes e sobre 

as forças que causam, será conveniente apresentar a Vossa Alteza o sistema do mundo ou 

uma descrição dos corpos celestes que o compõe. Em primeiro lugar, se deve ter em 

conta que as estrelas fixas são corpos totalmente semelhantes ao sol, que brilham por si 

mesmos, afastados tanto do sol como pelas distâncias espetaculares, e cada um talvez das 

mesmas dimensões que o sol. Tenho tido a honra de dizer que a Vossa Alteza, que a as 

estrelas mais próximas de nós estão 400.000 vezes mais afastadas que o sol. Cada estrela 

fixa parece estar destinada para esquentar e iluminar certo número de corpos opacos, 

semelhantes a nossa terra e habitados também sem dúvida, os quais se encontram em sua 

vizinhança, mas que não vemos por seu grande afastamento. Ainda que ele não pode se 

assegurar pelas observações, se infere, não obstante, de sua semelhança com o seu sol, que 

serve para esquentar e iluminar. Estes corpos não estão em repouso, se não que cada um se 

move ao redor do sol por uma trajetória que difere um pouco do círculo, e esta trajetória se 

liam a órbita de cada planeta. O sol está quase em repouso, assim como as estrelas fixas, o 

movimento que notamos não é mais que aparente e causado pelo movimento da terra. Tenho 

representado o denominado sistema solar, contendo todos os corpos opacos que se movem ao 

redor do sol, e gozam das mesmas vantagens que este busca. A grande mancha que tenho 

colocado no centro do papel com seu sinal O, representa o sol em repouso. Ao redor dele, seis 

círculos assinalam as órbitas ou trajetórias das janelas que se movem. O planeta mais próximo 

ao sol é Mercúrio, notado pelo sinal, e a pequena mancha que ali se encontra e representa o 

corpo do Mercúrio, que completa sua volta por sua órbita ao redor do sol em uns 88 dias. 

Depois vem Vênus, assinalado por 0+, que completa sua revolução em aproximadamente 7 

meses. O terceiro círculo é nossa terra, com o sinal +0, que completa sua revolução ao redor 

do sol em um ano não é outra coisa que o tempo empregado pela terra em recorrer seu círculo 

ao redor do sol. Mas enquanto a terra se move ao redor do sol, existe outro corpo que se move 

ao redor da terra seguindo-a em sua órbita, alua C, cujo círculo ou órbita representa na figura. 

Os dois primeiros planetas não têm visivelmente corpos que lhes sigam, como tão pouco 

Martes que é o quarto, e que aproximadamente recorre sua órbita em dois anos.  
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O quinto círculo que o Júpiter que em doze anos aproximadamente na figura, com suas 

órbitas, pelos números 1, 2, 3, 4. Por fim, o sexto e último círculo é a órbita de Saturno que 

emprega quase trinta anos para realizar sua revolução ao redor do sol. Este planeta é 

acompanhado em seu curso de cinco satélites, assinalados pelos números 1, 2, 3, 4, 5. Assim, 

o sistema solar contém seis planetas principais, Mercúrio; Vênus, a Terra, Marte, Saturno, e 

dez satélites, a saber: a lua, quatro satélites de Júpiter e cinco de Saturno. O sistema contém 

ainda muitos cometas, cujo número é desconhecido. Na figura se representa um, cuja órbita 

difere dos planetas porque é extraordinariamente ampla, de maneira que umas vezes se 

aproxima muitíssimo ao sol e a outras se afastam até se tornar invisível. Entre os cometas tem 

se observado um que completa suas revoluções em uns 75 anos; este é que se viu no ano 

passado. Com respeito aos outros cometas, é seguro que empregam muitos séculos para 

percorrer suas órbitas; e como nos séculos passados não haviam conseguido observar 

exatamente, não se sabe nada sobre seu retorno. E aqui, pois, que consiste o sistema solar, e é 

muito provável que cada estrela fixa contenha um semelhante. 

 

17 de setembro de 1760 
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Carta LX: Sobre o mesmo tema  

 

Além do que tenho dito a Vossa Alteza sobre o sistema solar, devo lhe comunicar 

ainda algumas observações para lhe explicar as figuras. Primeiro sublinharei: as linhas 

que assinalam os caminhos percorridos pelos planetas em virtude de seu movimento e 

não tem nenhuma realidade nos céus, pois todo o espaço do céu pelos quais os corpos 

celestes se movem está vazio, ou seja, cheio dessa matéria sutil que se chama éter, do que 

já tenho a honra de falar amplamente a Vossa Alteza. E também, as órbitas dos planetas 

não estão todas em um mesmo plano, como a figura que as representa; se a órbita da terra 

com o sol está bem representada no papel, então tem que se imaginar que as órbitas dos 

outros planetas na parte de cima do papel e na parte debaixo, ou seja, que a órbita de cada 

planeta está inclinada obliquamente, formando com o papel uma intercessão debaixo de 

certo ângulo, impossível representar numa figura desenhada num papel. 

Por outro lado, as órbitas dos planetas não são círculos, como parece indicar a 

figura, se não que figuras um pouco ovais, uma mais e outra menos; no entanto, nenhuma 

difere consideravelmente de um círculo. A órbita de Vênus é quase um círculo perfeito, 

mas a de outros planetas é mais ou menos oval. De maneira que os cometas se distinguem 

porque são extraordinariamente ovais ou amplas, como tem assinalado na figura. 

Enquanto a lua e os satélites de Saturno e Júpiter, são órbitas e são também quase 

circulares. Tão pouco tem que imaginá-lo, assim como estão, traçados no plano do 

planeta principal ao que pertencem. Assim é como tem que entender as linhas 

representadas na figura. A imaginação deve suprir; o impossível de representar bem no 

papel. Pelo anterior, compreenderá agora facilmente Vossa Alteza que o falecido Senhor 

Fontenelle quis dizer em seu livro sobre a pluralidade dos mundos. Muitas vezes é 

chamado do mundo a toda terra com seus habitantes; e neste sentido cada planeta e ainda 

cada um dos satélites, merece esse nome com o mesmo direito, pois é mais verdadeiro 

que cada um de seus corpos tenha habitante, assim como na terra. Haveria, pois, dezesseis 

mundos somente no sistema solar. E também, cada estrela fixa, ao ser ao redor do sol o qual 

certo número de planetas completa suas revoluções, e alguns dos quais tem sem dúvida 

também seus satélites, temos quase uma infinidade de mundos semelhantes na nossa terra, 

tendo em conta que o número de estrelas, vistas simplesmente com os olhos, ultrapassa alguns 

milhares, e os microscópios descobrem ainda um número incomparavelmente maior. Se 

quiser compreender o mundo sob o nome do sol com os planetas e os satélites, que lhe 

pertencem e que recebem dele seu calor e sua luz, haverá tantos mundos como estrelas fixas 
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existam. Mas se o mundo sob o nome significa a terra com todos os corpos celestes todos os 

seres criados enquanto que, é necessário entender que não haverá nada mais que um só mundo 

que se refere tudo que existe. Neste sentido se torna o termo mundo em filosofia, e em 

particular na metafísica, onde é um dogma ou uma verdade fundamental que não existe mais 

que um mundo, o conjunto de todos os seres criados, tantos passados como presentes e 

futuros. Se o Senhor Fontenelle tivesse querido manter neste sentido a pluralidade dos 

mundos, haveria recorrido certamente em errar.  

No entanto, quando os filósofos disputam entre si sobre um mundo é melhor ou não, 

supõe sem dúvida uma pluralidade do mundo, e muitos sustém que o que existe atualmente é 

o melhor entre todos os que têm podido existir igualmente. Apresentam a Deus como um 

arquiteto que, havendo almejado criar o mundo, se propõe muitos planos, todos diferentes 

entre si, entre os quais escolheu o melhor ou aquele em que todas as perfeições estavam 

reunidas no mais alto grau, e tem criado esta preferência a todos os demais. Esta opinião 

parece estar confirmada pela história da criação, o que se diz expressamente que tudo estava 

perfeitamente. Mas o grande número de males que se encontram no mundo, e que tem sua 

origem na malícia dos homens, origina aqui uma dúvida muito importante: Não sei se seria 

possível criar um mundo totalmente liberado de tais males. Ao meu parecer, é necessário 

distinguir bem entre os planos de um mundo que não contém nada mais do que seres que não 

contém nada mais que seres corporais e os de um mundo que contém também seres 

inteligentes e livres. No primeiro caso, a eleição do melhor não haveria tido dificuldades; mas 

no outro caso, no que os seres inteligentes são livres constituem a parte principal do mundo, 

julgar o melhor que ultrapassa infinitamente aos nossos alcances, e a malícia dos seres livres 

pode contribuir à perfeição do mundo de uma maneira inconcebível.  

Mas parece que os filósofos não tem prestado atenção a esta distinção tão essencial; e 

eu sinto muito minha incapacidade para querer entrar numa questão tão importante. 

 

19 de setembro de 1760 
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Carta LXI: Sobre as pequenas irregularidades que se observam nos movimentos 

dos planetas, e que são causadas por sua atração mútua 

 

Para determinar o movimento dos corpos que compõe o sistema solar, é 

necessário distinguir os planetas principais, Mercúrios, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e 

Saturno, de seus satélites, ou seja, a lua, os quatros satélites de Júpiter e os cinco de 

Saturno. Tenho tido a honra de assinalar a Vossa Alteza que os seis planetas são 

principalmente atraídos pelo sol, ou que a força com a qual são impulsionados para o sol 

é incomparavelmente maior que as forças com as que se atraem mutuamente. A razão 

reside na maravilhosa massa do sol e em que os planetas não se aproximem nunca tanto 

entre si, de maneira que sua força mútua possa se tornar considerável emcomparação 

com o sol. Se os planetas fossem unicamente atraídos pelo sol, seu movimento seria 

bastante regular e muito fácil de determinar. 

Mas as pequenas forças com as que os planetas atuam uns sobre outros, causam neles 

pequenas irregularidades, que os astrônomos procuram descobrir por meio de observações, 

assim como os mecanismos determinaria pelos princípios do movimento. Aqui se trata 

sempre desta grande questão: se as forças que atuam sobre um corpo são conhecidas, qual 

será o movimento desse corpo? Pelos princípios expostos anteriormente, se conhecem as 

forças cuja ação está sujeito cada planeta. Assim o movimento da terra é um pouco alterado, 

primeiro pela atração de Vênus, que se aproxima algumas vezes muito da terra; e segundo 

pela atração de Júpiter, que, por causa de seu tamanho, se torna considerável, ainda que esteja 

sempre afastado. 

A massa de Marte é muito pequena para produzir um efeito sensível, apesar da 

proximidade que as vezes se encontra; e Saturno, ainda que sua massa seja a maior depois de 

Júpiter, está muito longe. Mas a lua, ainda que muito pequena, por causa de alguma de 

desordem por sua proximidade. O cometa do ano passado tem estado sete vezes mais próximo 

a nós que o sol, quando está em menor distância; pois, bastante verdadeira que tenha alterado 

o movimento da terra. Sobre tudo que sua massa era considerável; mas sua pequenez aparente 

me faz acreditar que seu corpo é muito menor que o da terra, e em consequência seu efeito 

deve ter sido tantas vezes menor. No entanto, quando o vimos já estava muito longe de nós; 

quando estava mais próximo, nos era invisível, e nossos antípodas o veriam bastante 

brilhante. O que acabo de dizer sobre as desordens causadas no movimento da terra tem lugar 

também em outros planetas, atendendo a sua massa e sua proximidade. Para a lua e outros 

satélites, o princípio de seu movimento é um pouco diferente. A lua está tão próxima da terra, 
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que a atração desta ultrapassa em muito a do sol, ainda que a massa do sol seja muitos 

milhares de vezes maior que a da terra. Daí deriva que o movimento da lua seja o da terra, e 

lhe siga como associada, que faz considerar a lua como um satélite da terra. Se a lua tivesse 

estado colocada muito mais longe de nós, de maneira que a atração da terra seja menor a do 

sol, a lua haveria convertido num planeta principal e haveria realizado suas revoluções ao 

redor do sol; mas no presente a lua está 300 vezes mais perto da terra do que o sol, por isso 

facilmente se compreende que a atração da terra supere a do sol. Assim, ao estar à lua 

principalmente atraída por duas forças, a terra e a do sol, é evidente que a determinação de seu 

movimento deve ser muito mais difícil que o dos planetas principais, que experimentam uma 

força apenas, a terra e a do sol, fazendo abstração das pequenas alterações do que acabo de 

falar. Também em todo tempo, o movimento da lua tem confundido terrivelmente aos 

astrônomos, e não tem podido chegar nunca a preceder, para um tempo dado, o lugar da lua 

no céu, sem se equivocar. Vossa Alteza compreende facilmente que, para preceder um eclipse 

tanto da lua como do sol, é necessário estar em condições para designar exatamente o lugar da 

lua. No século passado, quando se queria calcular algum eclipse, erravam frequentemente em 

uma hora a mais, o eclipse acontecia ou uma hora antes ou mais tarde de encontrado no 

cálculo. Por mais esforços que tenham realizado os astrônomos antigos para penetrar no 

movimento da lua, tem ficado sempre muito longe da verdade; só depois que o grande 

Newton descobriria as verdadeiras forças que atuam na lua, e estão aproximando-se mais e 

mais da verdade, uma vez vencidos os obstáculos que se encontraram nesta pesquisa. 

Também tenho empregado muito tempo; e o senhor Meyer, de Gotinga, seguindo o caminho 

que assinalei, tem chegado ao fim em um ponto de precisão que quase não se pode ir mais 

longe. Não tem, pois, nada mais que aproximadamente dez anos que podemos nos vangloriar 

de ter conhecimentos suficientes sobre o movimento da lua. A partir deste momento, se está 

em condições de calcular os eclipses tão exatamente, que não se falha em nenhum minuto; 

pois anteriormente se equivocavam em 8 minutos ou mais. À mecânica se deve a este 

importante descobrimento, que proporciona as maiores vantagens, não só para a astronomia, 

se não também para a geografia e a navegação. 

 

23 de setembro de 1760 
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Carta LXII: Das marés  

 

A força atrativa dos corpos celestes se estende não só à massa inteira da terra, se não 

também as partes de que está composta. Assim, os corpos que vemos na superfície da terra 

não só são atraídos pela terra mesma, de onde resulta seu peso de cada um em perpendicular, 

se não também são atraídos pelo sol e os outros corpos celestes, e mais ou menos isto, 

segundo o tamanho dos corpos e sua distância. Contudo, é evidente que a força com a qual um 

corpo, uma pedra, por exemplo, é atraída pela terra, deve ser incomparavelmente maior que as 

forças com a qual o corpo é atraído pelo sol, os outros planetas e a lua, por causa de sua 

grande distância. Um corpo, ao estar afastado do centro da terra pelo raio da mesma, está 60 

vezes mais afastado da lua, logo, se a lua fosse tão grande como a terra, a atração da lua seria 

60 vezes 60, ou 3.600 vezes menor que a atração da terra, ou o peso do corpo; mas, o corpo da 

lua é umas 70 vezes menores que o corpo da terra, de onde a força atrativa da lua se torna 70 

vezes 3.600, ou 252.000 menor que seu peso. E também, ainda que o sol fosse milhões de 

vezes maior que a terra. Está ao redor de 24.000 vezes mais afastado de nós que o centro da 

terra, por isto a atração do sol sobre a pedra é extraordinariamente pequena em relação ao seu 

peso. Vossa Alteza vê, por tanto, que o peso dos corpos terrestres, que não tem nada, mas a 

força que são atraídos pela terra, não poderia ser sensivelmente alterada pela atração dos 

corpos celestes. No entanto, por menor que seja esta atração, resulta um fenômeno observável 

que tem atormentando constantemente aos filósofos: o fluxo e refluxo do mar. Se fala tanto 

deles nos diálogos comuns que é praticamente necessário conhecê-los; por esta razão me 

proponho oferecer a Vossa Alteza tanto uma descrição detalhada do fenômeno, como uma 

explicação das causas que o produzem. Começo, pois, pela descrição do fenômeno, conhecido 

como o nome do fluxo e refluxo do mar. Se sabe que a maior parte da superfície da terra está 

coberta de água, e que se chama mar ou oceano. Esta grande reunião de águas é bem diferente 

dos rios e dos lagos, que, segundo as diferentes estações do ano, contém mais ou menos água, 

enquanto que no mar a quantidade da água permanece aproximadamente a mesma. No 

entanto, se observa que a água e o mar sobem e descem alternativamente duas vezes por dia 

com bastante regularidade. Por exemplo, se em um ponto a água se encontrar agora em sua 

máxima altura, começará em seguida a descer, e esta diminuição continua durante seis horas e 

sobre durante outro tanto tempo; de modo que, no intervalo de 24 horas, a água sobre e desce 

duas vezes e alcança alternativamente a maior e a menor altura. A esta alternativa o aumento e 

a diminuição da água do mar chamam-se fluxo e refluxo; e em particular o fluxo assinala o 

tempo em que a água sobe ou aumenta; e o refluxo aquele em que na água baixa e diminui. O 
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fluxo e o refluxo se chamam também de maré. Sobre esta alternativa, elevação e descenso da 

água do mar, terei a honra de falar de Vossa Alteza. Observa-se, no primeiro lugar, que a 

diferença entre a elevação e o descenso varia segundo a lua. Na lua cheia e nova, a água sobe 

mais que nas salas; e no tempo dos equinócios, os meses de março e de setembro, o 

movimento alternativo do mar é mais considerável. Observa-se também a grande diferença 

segundo a situação das coisas. Em alguns lugares o fluxo não sobe mais que alguns pés, 

enquanto que em outros se eleva até mais de 40 pés. Assim grandes são as marés em porto de 

Bristol, na Inglaterra.  

Também se deve assinalar que este fenômeno se observa principalmente no oceano, 

onde a água tem grande extensão, e nos mares limitados ou estreitos, como o mar Báltico e o 

Mediterrâneo, é pouco considerável. O intervalo do fluxo e refluxo seguinte não é de 6 horas 

exatas, se não ao redor de mais 11 minutos; de maneira que as mesmas mudanças não se 

reproduzem no dia seguinte na mesma hora, se não que sucedem uns três quartos de hora 

depois; só ao término de 30 dias retornam a mesma hora, precisamente o tempo de uma 

revolução da lua ou de uma lua nova à seguinte. 

 

26 de setembro de 1760 
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Carta LXIII: Das diferentes opiniões dos filósofos sobre o fluxo e refluxo do mar. 

 

Quando a água do mar se eleva ou alcança uma altura maior em algum lugar, não 

se deve imaginar que a água está se inchando por uma qualidade interna, como o leite, 

por exemplo, se infla ao estar em uma panela sobre o fogo. A elevação do mar é causada 

por um crescimento real da água que procede de outra parte. Constitui uma verdadeira 

corrente, que se observa muito bem no mar, e que conduz as águas em lugares onde o 

fluxo sucede. Para melhor compreender isto, tem que se considerar que na grande 

extensão do oceano tem sempre lugares onde a água está baixa, enquanto que em outros 

está alta; e daqueles lugares a água nesse momento é transportada até estes. Logo, quando 

a água sobe em um lugar, tem sempre uma corrente que atrai a água de outros lugares 

onde baixa esse movimento. Por isso constitui um erro se imaginar, como fazem alguns 

autores, que durante o fluxo do mar a massa total da água se torna maior, diminui durante 

o refluxo. A massa ou volume total do mar permanece sempre o mesmo, mas reina o 

movimento de reciprocidade, o qual a água é alternativamente elevada de umas regiões a 

outras; e quando a água está alta em alguma parte, com segurança existem outros lugares 

em que está baixa; de maneira que o crescimento, nos lugares onde a água está alta, é 

precisamente igual ao decrescimento onde está baixo. Este fenômeno do fluxo e refluxo 

do mar, de onde os antigos filósofos em vão tentaram descobrir a causa. O grande 

Aristóteles lhe surpreendeu tanto, quando estava com Alejandro Magno nas Índias 

Orientais, que quis perseguir a retirada do mar no refluxo; mas a volta das águas no fluxo 

seguinte lhe levantou tantas surpresas que foi banhado por elas e se desconhecem as 

especulações que pode ter feito sobre esta experiência funesta. Kepler entre outras coisas 

famoso astrônomo e ornamento da Alemanha acredita que a terra, o mesmo que todos os 

corpos celestes era um verdadeiro animal vivo, e considerava o fluxo e refluxo do mar 

como efeito de sua respiração. Segundo este filósofo, os homens e as feras eram insetos 

ou piolhos que se alimentavam da pele do grande animal. Dispense-me Vossa Alteza de 

refutar esta extravagante opinião. Descartes, o grande filósofo, tentou colocar mais luz na 

filosofia, e assinalou que o fluxo e refluxo do mar se regulavam principalmente pelo 

movimento da lua, e que sem dúvida era um descobrimento muito importante, ainda que 

os antigos tivessem dispostos esta relação entre os dois fenômenos. Pois, se o mar está 

alto, por exemplo, o fluxo, sucede hoje ao meio dia, o mar estará baixo às 6 horas e 11 

minutos da tarde; subirá 22 minutos depois da meia noite, e se baixará de novo às 6 horas 

e 33 minutos da manhã do dia seguinte; e o mar alto ou o refluxo seguinte acontecerá três 



207 

 

quartos da hora depois do meio dia do dia seguinte; de maneira que de um dia a outro, as 

mesmas marés se atrasam em uns três quartos de hora. Mas, como o mesmo se sucede 

precisamente no movimento da lua, que sai sempre três quartos de horas depois do que o 

dia precedente, era de presumir que as marés seguiam o curso da lua. Se em algum lugar, 

por exemplo, o dia da lua nova, o mar alto produz às três horas depois do meio-dia, pode-

se estar seguro que no sucessivo de todos os dias da lua nova. O mar alto se produzirá 

constantemente às 3 horas depois do meio-dia, e o dia seguinte se atrasará sempre três 

quartos de hora. E também, não só o tempo em que sucede cada fluxo e refluxo segue 

exatamente a lua se não também a dimensão das marés, que é variável, se encontra em 

relação muito estreita com a lua. As marés são em todos os lugares mais fortes depois da 

lua nova e da lua cheia, ou seja, nestes dias a elevação da água é maior que os outros 

dias; e depois do primeiro e último quarto, a elevação da água durante o fluxo é a menor. 

Esta grande harmonia entre as marés e o movimento da lua foi suficiente, sem dúvida, 

para concluir que a principal causa do fluxo e refluxo do mar deve buscar na lua. 

Também Descarte acreditava que a lua, ao passar por cima de nós, pressionava a 

atmosfera ou ar que rodeia a terra, e o ar pressionava sua vez a água para baixar. Neste 

caso, haveria sido necessário que a água estivesse baixa nos lugares de cima dos quais se 

encontra a lua, e que ela realizará o mesmo efeito 12 horas depois na maré seguinte, o 

que se sucede. E também, a lua está muito afastada da terra, e a atmosfera bastante baixa, 

de modo que a lua possa tocar; e ainda a lua ou algum outro corpo passasse pela 

atmosfera, em maneira alguma a comprimiria, e menos ainda o mar se ressentiria desta 

pretendida pressão. Este esforço de Descartes para explicar o fluxo e refluxo do mar não 

tem êxito; mas pela relação deste fenômeno com o movimento da lua, que o filósofo 

desenvolveu adequadamente, tem colocado a seus sucessores em condições de empregar 

felizmente mais suas luzes. Disto terei a honra de falar na próxima a Vossa Alteza.  

 

30 de setembro de 1760 
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Carta LXIV: Explicação detalhada do fluxo e refluxo do mar pela força atrativa da lua. 

 

Não tendo êxito o método de Descartes para explicar o fluxo e refluxo do mar pela 

pressão da lua sobre a nossa atmosfera, era mais razoável buscar por causa na atração que a 

lua exerce sobre a terra e consequentemente também sobre o mar. A força atrativa dos corpos 

celestes já está suficientemente constatada por outros fenômenos, como tenho dito a honra de 

demonstrar a Vossa Alteza, e não seria duvidoso que o fluxo e refluxo do mar fossem um 

efeito seu que estabelecemos que a lua, assim como os outros astros, tenham a força de atrair 

aos corpos em razão de sua massa, e reciprocamente em razão do quadrado de sua distância, 

se compreende facilmente que o mar, como um corpo fluido, não é insensível à ação desta 

força, tanto mais quanto Vossa Alteza terá podido frequentemente observar que a menor força 

é capaz de agitar o fluido. Trata-se somente de examinar se a força atrativa da lua, tal como 

nós a supomos, é efetivamente capaz de produzir no mar a agitação que conhecemos sob o 

nome do fluxo e refluxo.  

Supõe-se que a figura anexada representa a terra e a lua: A é o lugar aonde se vê a lua 

por cima da terra, B é o lugar diretamente oposto, onde se encontram as antípodas; e C 

assinala o centro da terra. Então, sendo que o ponto A está mais perto da lua que o B, um 

corpo em A será atraído com mais força para a lua que semelhante colocado em B; e se 

tivermos um terceiro corpo semelhante no centro da terra C, evidentemente o corpo A será 

atraído com mais força para a lua do que o corpo C, e o corpo B será atraído menos que o C 

pois o A está mais próximo e o B está mais afastado da lua do que o C. Mas os corpos 

semelhantes situados em E e F são atraídos para a lua como o que se encontra no centro da 

terra C, pois se acham aproximadamente na mesma distância  da lua que o C. Vemos então 

que nem todos os corpos da terra são  
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igualmente atraídos pela lua. A desigualdade da atração depende da desigualdade de sua 

distância ao centro da lua L, de maneira que um corpo da terra é mais fortemente atraído pela 

lua quanto mais próximo está, e a atração é menor se está mais longe. Devemos 

principalmente prestar atenção a esta desigualdade de forças que são atraídas pela lua; pois se 

todos os corpos fossem iguais, obedeceria a si mesmo o modo desta força, e não sucederia 

nenhuma desordem em sua situação mútua. Imagina-se Vossa Alteza vários carros arrastados 

por forças completamente iguais, e se prosseguissem seu caminho conservando sempre entre 

si a mesma ordem e as mesmas distâncias; mas desde o momento em que alguns carros 

avançam mais depressa e outros mais lentamente, a ordem se altera. O mesmo sucede com os 

diversos corpos da terra atraídos pela lua. Se fossem igualmente atraídos, conservariam entre 

si a mesma situação, e não percebemos neles as desordens; mas se as forças atraentes são 

desiguais, sua ordem e sua situação mútua mudaram, a não ser que tais corpos estejam unidos 

entre si por laços que essas forças não puderam romper, o que não pode suceder nos fluidos 

como o mar. A razão reside na seguinte propriedade para todos os fluidos: suas partes se 

separam facilmente uns dos outros, e casa um pode estabelecer livremente as impressões que 

a agitam. Logo é evidente que, se as forças que atuam sobre as diversas partes do mar não são 

iguais entre si, deve surgir uma agitação e desordem em seu assento comum.  

Então, se acaba de ver que as diversas partes do mar são desigualmente atraídas pela lua; de 

onde se segue que o mar deve ser agitado pela força da lua, e se a lua muda continuamente de 

situação com respeito à terra, realizando ao redor desta sua revolução em vinte cinco horas e 

três quartos aproximadamente, o mar deve experimentar as mesmas mudanças e os mesmos 

fenômenos depois de vinte quatro horas e três quartos, ou que o fluxo e refluxo devem 
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retardar de um dia a outro três quartos de hora; o que está de acordo com a experiência. Trata-

se agora de mostrar como a elevação e a depressão alternativas do mar, que se sucede em um 

intervalo de seis horas e onze minutos, derivam da desigualdade das forças da lua; e ele me 

propõe examiná-lo na próxima. 

 

4 de outubro de 1760 
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Carta LXV: Continuação 

 

A lua, como acaba de ver Vossa Alteza, não causa alteração alguma no estado da terra, 

se não enquanto atua desigualmente sobre em suas diversas partes. A razão consiste em que se 

todas suas partes experimentaram a mesma ação, seriam igualmente solicitadas, e não 

resultaria dele nenhuma mudança em sua situação mútua.  

Mas um corpo em A, ao estar mais próxima a lua do que o centro da terra C também é 

mais fortemente atraído que um corpo C; logo se aproximará também mais depressa que o 

corpo C por ele necessariamente sucede que o corpo A se afasta do centro  C para a lua; o 

mesmo que se tivesse dois carros A e em C, e o de A fosse arrastado para L com mais força 

que o de C o carro A se afastaria do carro C, de onde se evidencia que a força da lua tende a 

deixar o ponto A do centro C, mas afastar um corpo do centro da terra é o mesmo que levaria; 

e ao se tratar aqui da água que está em A, é certo que a força da lua tende a elevar a água que 

está em A, e isto com uma força 

 

 

 

igual ao excesso com o que ponto A é mais fortemente atraído para a lua que o ponto C. Logo 

com esta força a lua eleva as águas que se encontram imediatamente debaixo dela  na terra. 

Agora consideremos também um corpo em B, oposto diretamente ao ponto A. Este corpo será 

atraído menos pela lua que um corpo semelhante situado no centro da terra C, este centro se 

aproximará mais da lua que o ponto B, que ficará por assim dizer atrás, o mesmo que uma 

carroça que avança mais lentamente que o precedente. O efeito que daí resulta será que o 

ponto B se afastará do centro C, e se elevará, pois se afastar do centro da terra não é outra 

coisa que se eleva. De onde é evidente que a força da lua tende a elevar as águas, não só as 

que se encontram em A, se não também as que estão diretamente opostas em B, e estas com 

uma força igual a diferença com que o ponto B é menos atraído pela lua que o centro C. Mas, 
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aos que estão em A tem diretamente por cima delas a lua, ou zênite; e as que estão em B não 

vêm em absoluto a lua, que ocupa então um lugar no céu diretamente oposto a zênite, e se que 

se chama nadir. Se compreende-se então que a água deve se elevar em lugar do mar que fosse, 

quando a lua se encontra tanto em zênite do lugar como em seu nadir, ou tanto quando a lua 

se encontre mais elevada por cima do horizonte, que quando se encontre menor do mesmo 

horizonte. Nos meios tempos, quando a lua está no mesmo horizonte, ao se levantar ou se pôr, 

não exerce nenhuma força para elevar o mar; então se produz uma pequena força contrária 

que tende a baixá-las. Segundo esta teoria, no lugar do mar onde a lua não está a zênite, sua 

força tende a se elevar da água; ao redor de 6 horas depois, quando se chega ao horizonte, sua 

força tende a fazê-la baixar; 12 horas e 22 minutos depois, da lua, ao se encontra na maior 

profundidade abaixo do horizonte, exerce a mesma força para elevar a água, em 18 horas e 33 

minutos depois ainda, ascende à mesma força para elevar a água, até o fim, depois de 24 horas 

e 45 minutos depois do primeiro tempo, volta ao zênite do céu, em que começa a elevar a 

água como o havia feito o dia anterior. E isto se adequa perfeitamente com as experiências. 

Estas alternativas de elevação e depressão do mar, com intervalos de 6 horas e 11 minutos, 

coincidindo com o movimento da lua, não permitem duvidar de que o fluxo e refluxo do mar 

sejam causados pela força atrativa da lua. As circunstâncias mais curiosas residem em que a 

lua atua igualmente sobre o mar elevando-o, tanto se encontra a máxima altura de cima do 

horizonte, ou maior profundidade sob o mesmo horizonte. O que no princípio pareceu muito 

estranho aos filósofos, pois imaginavam que a luz debaixo do horizonte deveria produzir um 

efeito contrário do que se produz o zênite; mas Vossa Alteza compreende claramente como 

sucede que, em duas posições diretamente opostas, a lua produz o mesmo efeito, pois na 

figura anterior tem demonstrado que o resultado da ação da lua é o mesmo em A e em B. 

 

7 de outubro de 1760 
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Carta LXVI: Continuação 

 

Depois de ter dito a Vossa Alteza sobre o fluxo e refluxo do mar, verá que o sistema 

de Newton seguido por mim é totalmente contrário ao de Descartes. Segundo este último, a 

lua atua por pressão, e o mar deveria se baixar nos lugares situados diretamente debaixo da 

lua; enquanto que, segundo Newton, a lua atua por atração, e torna a elevar a água nos 

mesmos lugares. Logo a experiência deveria decidir qual das duas teorias tem de se admitir. 

Não havia nada mais que consultar as observações feitas no grande oceano para ver sua água 

sobe ou desce, quando a lua se encontra no zênite ou no nadir de um dado lugar, a água não 

está nem mais alta nem mais baixa, e que a alta do mar só chega há algumas horas depois que 

a lua tem passado pelo zênite. O que as pessoas, que não examinam ao fundo as coisas, têm 

concluído no princípio que nenhum nem outro destes sistemas esta admissível; e os 

cartesianos têm obtido alguma vantagem, acreditando que se o de Newton era rejeitado, o de 

Descartes necessariamente era admitido, ainda que a observação separada seja tão contrária ao 

sistema de Descartes, como parece ser ao de Newton, o sistema de Descartes é destruído por 

este fenômeno: o mar se encontra sempre no mesmo estado depois de 12 horas e 22 minutos, 

ou o estado do mar é o mesmo, bem que encontrei a lua por cima ou debaixo do horizonte; e é 

impossível os seus defensores mostrar como a lua, ao estar sobre a cabeça de nossos 

antípodas, pode produzir o mesmo efeito que ao estar sobre nossas cabeças. Ver-se-á na figura 

anexada. 

A experiência ensina que o estado de água em A permanece o mesmo que se encontra 

a lua em M, seu zênite, ou bem em N, o nadir de A e em consequência o zênite dos antípodas 

em B. É necessário que o efeito da lua sobre a água em A seja o mesmo em ambos os casos. 

Mas se a lua atua por pressão, como Descartes pretende, se segue que ao estar a lua em M 

deve fazer descender a água em A se ela está em N, é impossível que a água em A 

experimente a mesma pressão. Mas no sistema da atração, pelo contrário, é incontestável que 

a ação da lua deva ser pouco mais ou menos a mesma, se encontre a lua em M ou em N, e esta 

é o que mostram as observações. Pode recordar aqui a explicação que tenho dado antes, e que 

repetirei, pois é a máxima importância. Quando a lua está em M, o ponto A é mais próximo 

que o centro C; depois, será mais frequentemente atraído que o centro C; logo, o ponto A se 

afastará do centro, então, se elevará; logo, ao estar a lua M tende a elevar as águas em A. 

Vejamos agora o que fará a lua em N transcorridas 12 horas 22 minutos depois de estar em M. 
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Dado que o ponto A está mais afastado que a lua em N que o centro C, será mais fracamente 

atraído: então, o centro C avançará mais depressa para N que o ponto A; logo, à distância AC 

se fará maior; então, o ponto A mais afastado do centro C; mas se afastar do centro da terra é 

o mesmo que subir. Em consequência, ao estar a lua em N faz subir o ponto A, tende a elevar 

a água em A, da mesma maneira que si a estivesse em M. No entanto, a experiência apresenta 

aqui uma grande objeção, pois se observa que, quando a lua está em M ou em N, a água em 

não se encontra em sua elevação maior; isto sucede algum tempo depois; e por esta razão 

alguns não tem duvidado em rejeitar completamente a explicação anterior.  

Mas Vossa Alteza compreenderá facilmente que esse julgamento é precipitado. Tenho 

dito que quando a lua está em M ou em N, as águas em A se encontram à máxima altura; 

tenho dito simplesmente que a força da lua tende então a fazer subir as águas. Mas as águas 

não podem subir em A, sem que sua quantidade aumente; depois é necessário que de deslizem 

desde outros lugares, e ainda muito afastados. Faz tempo que uma quantidade suficiente de 

água se acumule; logo, é natural que o mar alto em A não possa suceder nada mais que algum 

tempo depois que a lua tenha passado por M ou N e, em vez de destruir esta observação a 

nossa teoria, pelo contrário a confirma. Sem dúvida, a força que deve se elevar e o mar devem 

preceder a sua máxima elevação, e ainda de um tempo bastante considerável, pois as águas 

devem se deslizar de lugares muito afastados, ou seja, daqueles em que a água é baixa, 

enquanto está alta em A. Se as águas devem passar por lugares estreitos, ou se encontram 

outros obstáculos em seu percurso, o mar alto se atrasará mais; e se no oceano o mar alto 

sucede em A duas horas depois de que a lua tenha passado por M ou N, nos mares estreito 

sucede três ou mais horas depois. O que se adequa perfeitamente com as observações. 

11 de outubro de 1760  
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Carta LXVII: Continuação 

 

Vossa Alteza não deve ter nenhuma dúvida de que o fluxo e refluxo do mar é causado 

pela força atrativa da lua; mas falta ainda que salvar uma dificuldade: a agitação do mar é 

muito mais considerável nos tempos da lua nova e plena que os tempos de quartos de lua. Se a 

lua estivesse mais perto da terra quando está nova ou cheia que quando está nos quartos, não 

haveria dificuldade, pois uma maior proximidade aumentaria a força da lua. Mas, ainda que a 

lua se aproxime umas vezes mais outras menos do que a terra, a diferença seria sempre muito 

pequena para produzir uma mudança tão considerável como o fluxo e refluxo do mar. E 

também, esta diferença não se regula pelas luas novas e cheias; pode suceder que a lua e seus 

quartos, esteja mais próxima que cheia ou nova. Logo, é necessário recorrer a uma causa 

capaz de aumentar o fluxo e refluxo do mar nas luas novas e cheias, e diminuí-lo nos quartos. 

Então, o sistema de atração descobre imediatamente esta causa. A força atrativa do sol, junto 

com a lua, proporciona a explicação completa de todos os fenômenos apresentados pelo fluxo 

e refluxo do mar. De fato, tudo o que é exposto sobre a força da lua para colocar o mar em 

agitação, é também aplicável ao sol, cuja força atrativa atua paralelamente em todas as partes 

da terra, atraindo com mais força mais próximas que as mais afastadas. A força do sol é muito 

maior que a lua, pois regula sobre todo o movimento da terra, e faz com que ocorra em sua 

órbita. Mas, enquanto a agitação no mar depende da desigualdade das forças, enquanto que os 

pontos na superfície da terra são mais ou menos atraídos pelo sol que seu centro, assim como 

tem demonstrado ao explicar a ação da lua.  A razão reside em que, se todas as partes da terra 

fossem igualmente atraídas, não resultaria nenhuma mudança em sua situação mútua. Mas 

ainda que a força do sol seja muito maior que a da lua, a desigualdade, com respeito às 

diversas partes da terra, e não obstante menor. Por causa da grande distância do sol, ao redor 

de 300 vezes mais afastado do que a terra que a lua, a diferença entre as forças atraentes do 

centro da terra e de seus pontos na superfície e muito pequena; e depois de havê-la calculado, 

se encontra que esta diferença é ao redor de três vezes menor que a desigualdade entre as 

forças da lua; de onde se demonstra só a força atrativa do sol seria também capaz de causar o 

fluxo e refluxo do mar, é um produto complicado, tanto da força da lua como o do sol; ou que 

existem efetivamente duas marés, uma causada pela lua e outra pelo sol. Aquela que se chama 

maré lunar e esta maré solar. A da lua, em torno de três vezes maior, segue os movimentos da 

lua, e se atrasa de um dia a outro em três quartos de hora; e a que segue o movimento do sol 

responde simples as mesmas horas do dia, se existisse sozinha, ou se não existisse a da lua. As 

duas marés, a lunar e a solar conjunta, produzem o fluxo e refluxo do mar que se observa 
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atualmente; mas como uma e outra separadamente fazem subir e baixar alternadamente o mar, 

quando sucede que as duas causas operam conjuntamente em elevar e baixar o mar, o fluxo e 

refluxo se fazem tanto mais consideráveis; mas quando uma tende a elevar o mar enquanto a 

outra o faz descender no mesmo lugar, então uma será diminuída pela outra, ou a maré lunar 

será diminuída pelo solar. Então, segundo estejam de acordo com as duas marés, ou uma que 

seja contrária à outra, o fluxo e refluxo do mar será tanto mais ou menos considerável. Mas, 

dado que nas luas novas o sol e a lua se nos encontram mesmos lugares do céu, seus efeitos 

estão perfeitamente conjuntados, e o fluxo e refluxo do mar seve ser a maior, igual à soma das 

duas marés. O mesmo sucederá nas luas cheias, quando a lua está oposta ao sol; pois sabemos 

que a lua produz o mesmo efeito, ainda que se encontrasse em dois lugares diretamente 

opostos do céu; e logo o fluxo e refluxo devem ser maiores tanto nas luas cheias como novas. 

No primeiro e último quarto da lua sucede ao contrário. Quando a maré lunar se eleva as 

águas, a solar baixa, e reciprocamente; de onde é evidente que estes tempos o fluxo e refluxo 

devem ser o menor, como assinalam também as observações. Se pode ainda demonstrar, pelo 

cálculo, que o efeito tanto da lua como do sol é um pouco maior quando estes corpos 

encontram no equador do céu, ou os que estão igualmente afastados dos dois polos do mundo, 

o que sucede nos equinócios, para o fim dos meses de março e de setembro; também se 

observa que nestas estações as marés são mais violentas. Não resta, pois, dúvida alguma de 

que as marés, ou o fluxo e refluxo do mar, não sejam causadas pela força atrativa tanto da lua 

como do sol enquanto estas forças atuam desigualmente sobre as diversas partes do mar; e a 

feliz explicação deste fenômeno, que havia confundido a nossos antepassados, confirma 

inteiramente o sistema de atração ou gravitação universal, sobre o que se baseia o movimento 

de todos os corpos celestes. 

 

14 de outubro de 1760 
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Carta LXVIII: Exposição mais detalhada da disputa dos filósofos sobre a causa da 

gravitação universal.  

 

Depois de ter dado a Vossa Alteza uma ideia geral, mais completa, das forças que 

produzem os principais fenômenos no mundo, e sobre os que se baseiam os movimentos de 

todos os corpos celestes, é importante considerar com mais exatidão as forças contidas no 

sistema de atração. Supõe-se, neste sistema, que todos os corpos se atraem mutuamente, em 

razão de sua massa e em relação a sua distância, seguindo a lei que já tem tido a honra de 

explicar a Vossa Alteza. A feliz explicação da maior parte dos fenômenos naturais que prova 

suficientemente que esta suposição está muito solidamente fundada, de maneira que se possa 

considerar como um fato bem constado que todos os corpos se atraem atualmente um aos 

outros. Trata-se agora de aprofundar na verdadeira raiz destas forças atrativas, o que melhor 

pertence à metafísica que a matemática; e não me lisonjeio de sair tão arejado.  

Visto que, certamente, ao considerar dois corpos qualquer, um é atraído pelo outro, 

cabe se perguntar por causa desta mútua propensão; sobre estas opiniões estão muito 

divididas. Os filósofos ingleses mantém que é uma propriedade essencial a todos os corpos se 

atraírem mutuamente; como uma inclinação natural de uns corpos a outros, em virtude do 

qual os corpos se esforçam em se aproximar mutuamente. Como se estivessem previstos de 

algum sentimento ou desejo. Outros filósofos consideram este parecer absurdo e contrário aos 

princípios de uma filosofia racional. Não negam o fato; estão inclusive de acordo em que 

tenham atualmente no mundo forças que impulsionam uns corpos para outros; mas sustentam 

que estas forças atuam de fora dos corpos. E que se encontram no éter, ou seja, matéria sutil 

envolvente de todos os corpos, o mesmo que um corpo, segundo observamos, submergido 

num fluido pode receber dele muitos impulsos para colocá-lo em movimento. Logo, primeiro, 

a causa da atração que nos reside mesmos corpos e em sua própria natureza, e, segundo os 

últimos, esta causa reside fora dos corpos, no fluido sutil que os rodeia. Neste caso, o nome de 

atração seria impróprio; precisaria dizer melhor que, os corpos sejam impulsionados ou 

atraídos reciprocamente, uma só palavra de atração não deve repugnar, a não ser que queira 

com ela decidir sobre o que a mesma natureza causa. Para evitar a confusão que poderia 

originar a forma de falar, deveria melhor dizer que os corpos do mundo se movem da mesma 

maneira, como se atraíssem mutuamente uns e outros. Com esta se deixaria indeciso se as 

forças que atuam nos corpos nos residem mesmos corpos ou fora deles. Com esta forma de 

falar, um e outro partido poderia estar satisfeito. Detenhamo-nos a considerar os corpos que 

encontramos na superfície da terra. Ninguém pode duvidar que todos estes corpos caiam se 
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não são detidos, e sobre a verdadeira causa desta queda se centra a questão. Uns dizem que a 

terra se atrai aos corpos, com uma força que lhe pertence em virtude de sua natureza; os 

outros dizem que é o éter, ou uma matéria sutil e invisível que impulsiona os corpos para 

baixo; não obstante, o efeito é o mesmo em um e outro caso. O último parece dos quais amam 

os princípios claros da filosofia, pois não vêm como dois corpos afastados um do outro que 

podem atuar um sobre outro, a menos que tenha algo entre eles. Os outros recorrem a 

onipotência divina, e sustentam que Deus tenha previsto a todos os corpos de uma força capaz 

de se atrair mutuamente. Ainda que seja perigoso querer discutir sobre o que Deus pudesse 

fazer, não obstante é certo que se a atração fosse uma obra imediata da onipotência divina, 

sem estar baseada na natureza dos corpos, este seria o mesmo que dissesse: Deus impulsiona 

imediatamente os corpos uns para outros, o que seria continuo milagre. Suponhamos que 

antes da criação do mundo, Deus não tivesse criado nada mais que dois corpos afastados um 

do outro, que não existisse além deles nada, e que tais corpos estivessem em repouso. Seria 

possível que se aproximasse um do outro, ou que tivessem a propensão de se aproximar? 

Como sentiria um afastado do outro? Como poderia ter o desenho se aproximando? Estas 

ideias repugnam. Mas se supõe que o espaço entre os corpos está cheio de uma matéria sutil, 

se compreende imediatamente que, se esta matéria pode atuar sobre os corpos impulsionando-

os, o efeito seria o mesmo que se atraíssem mutuamente. Mas ao saber que todo o espaço 

entre os corpos celestes está cheio de uma matéria sutil que se chama éter, parece mais 

racional atribuir a atração mutua dos corpos a uma ação exercida pelo éter, ainda que a 

maneira nos seja desconhecida, mais que recorrer a uma qualidade inteligível. Os antigos 

filósofos se contentavam em explicar os fenômenos do mundo por esta classe de qualidades, 

que, denominaram ocultas, dizendo, por exemplo, que o ópio para dormir por uma qualidade 

oculta que se faz adequado para proporcionar o sono, isto não diz nada, ou melhor, diz ocultar 

sua ignorância. Logo, também deveria olhar como uma qualidade oculta a atração, enquanto a 

tem-se como uma propriedade essencial dos corpos; mas como hoje se trata de banir da 

filosofia todas as qualidades ocultas, a atração considerada neste sentido deve também banir-

se.  

18 de outubro de 1760 
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Carta LXIX: Sobre a natureza e essência dos corpos; ou melhor, sobre a extensão, a 

mobilidade e a impenetrabilidade dos corpos.  

 

A discussão metafísica sobre se os corpos podem estar dotados de uma força interna 

para atrair-se entre si, sem que sejam impulsionados por uma força externa, não pode concluir 

sem entrar em uma discussão mais particular sobre a natureza dos corpos em geral. Como esta 

matéria é de máxima importância, não só em matemática e física, se não também em toda a 

filosofia, Vossa Alteza não lhe parecerá mal que me entenda um pouco este tema.  

Em primeiro lugar, alguém se pergunta o que é um corpo? Por mais absurda que 

pareça esta questão, pois ninguém ignora a diferença existente entre o que é corpo e o que não 

é um corpo, no entanto é difícil aprofundar nas verdadeiras características que constituem a 

natureza dos corpos. Os cartesianos dizem que a natureza dos corpos, consiste na extensão, de 

maneira que tudo o que é extenso é também um corpo. Entendem de uma extensão de três 

dimensões; e eram o suficientemente bons geômetras para saber uma só dimensão, ou uma 

extensão segundo só o comprimento, não produz mais que uma linha, e que duas dimensões 

onde não existe mais que comprimento e largura, formam uma superfície que ainda não é um 

corpo. Para constituir um corpo é necessário, pois, ter três dimensões, e todo corpo deve ter 

um comprimento, uma largura e uma profundidade ou espessura, ou seja, uma extensão de 

três dimensões. Mas cabe também a pergunta se tudo o que tem extensão é um corpo; o que 

deveria ser se a definição de Descartes fosse justa. A ideia que o povo se forma dos espectros 

confirma uma extensão e, no entanto, se nega que tenha corpo. Ainda que esta ideia seja 

puramente imaginária, serve, não obstante, para provar que alguma coisa poderia ser extensa 

sem ser um corpo. E também, para provar se alguma coisa poderia ser extensa sem ser um 

corpo. E também, a ideia de que temos do espaço confirma sem dúvida de uma extensão de 

três dimensões; e, no entanto, se aceita que o espaço só não é ainda um corpo, proporcionam 

nada mais que os lugares que os corpos ocupam e enchem. Suponhamos que os corpos 

existentes agora em meu quarto tem o mesmo comprimento, largura e profundidade sem que 

tenha nenhum corpo. O tal espaço sem corpos se chama vazio, e logo é uma extensão sem 

corpos. Também se diz, seguindo a superstição de um povo, que um espectro, por exemplo, 

tem extensão, mas lhe falta o corpo ou a corporal idade; de onde é evidente que um corpo; em 

consequência, a definição dos cartesianos não é suficiente. Mas, o que se requer, além da 

extensão, para constituir um corpo? Responde que a mobilidade ou possibilidade de ser posto 

em movimento; pois, ainda que um corpo esteja em repouso, e se mantenha muito firme, a 

pesar disto seria possível movê-lo, com tal que se tivessem as forças suficientes. Com isto o 
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espaço dica excluído da classe dos corpos; pois o espaço, que só serve para receber os corpos, 

permanece imóvel, seja qual for o movimento que possam ter os corpos ali contidos. Diz-se 

também, que por causa do movimento, os corpos são levados de um lugar a outro, pelo que se 

dá a entender que os lugares e o espaço permanecem inalteráveis. No entanto, minha 

habitação com o vazio que tenho suposto antes, bem podia se mover, e o faz, pois é 

transportada pelo próprio movimento da terra. Tenho aqui, pois, um vazio que estaria em 

movimento sem ser corpo. Também a superstição supõe que o movimento nos espectros, 

suficiente para provar que só a mobilidade e a extensão não são suficientes para constituir a 

natureza dos corpos. Necessita-se algo mais, se necessita a matéria para constituir os corpos, 

ou melhor, se chama a matéria o que distingue um corpo real de uma simples extensão de um 

espectro. Temos, pois, reduzido a explicar o que é matéria, sem qual uma extensão não 

poderia ser o corpo. Mas a significação dos términos é exatamente a mesma: todo corpo é 

matéria e toda matéria é corpo, de maneira que quase não temos avançado. No entanto, 

facilmente se descobre um aspecto geral que convém a toda a matéria, e, em consequência, a 

todo corpo: a impenetrabilidade por outro corpo, ou melhor, a impossibilidade de que dois 

corpos ocupem a vez o mesmo lugar. De fato, esta impenetrabilidade falta no vazio ou nos 

espectros, por não serem corpos; e se um espectro, o qual se queira imaginar, fosse 

impenetrável, ou seja, se não pudesse colocar a mão se, encontra nele algum obstáculo, não se 

duvidaria de classificá-lo na classe dos corpos; mas quando se considera como penetrável, se 

nega sua corporal idade. Talvez se objetive o que se possa passar a mão através da água e o ar, 

a pesar de serem reconhecidos como seres corpóreos, então seriam corpos penetráveis, e a 

impenetrabilidade não seria em consequência de um caráter necessário dos corpos. Mas é 

necessário observar que, quando se passa a mão pela água, as partículas da água cedem ante a 

mão, e ali onde está à mão não tem água. Se a mão pudesse passar pela água, de maneira que 

a água não escapasse e da mão, e permanecesse no mesmo lugar onde se encontra a mão; 

então a água seria penetrável; pelo o está claro que não sucede assim. Logo, todos os corpos 

são impenetráveis, ou um corpo exclui sempre do mesmo lugar que ocupa todos os outros 

corpos; e se o outro corpo entra neste lugar, é absolutamente necessário que o primeiro o 

abandone. É assim que se deve entender o termo da impenetrabilidade.  

 

21 de outubro de 1760 
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Carta LXX: Sobre a impenetrabilidade dos corpos em particular 

 

Vossa Alteza talvez se oponha, contra a impenetrabilidade dos corpos, o exemplo de 

uma esponja que, afundada na água, parece inteiramente penetrada por ela; mas é muito 

distante que uma partícula da esponja que esteja penetrada, assim que uma partícula da água 

se acha no mesmo lugar com uma partícula da esponja, se sabe, ou seja, que a esponja é um 

corpo poroso, e antes de estarem colocados na água seus poros estão cheios de ar; tão logo 

como a água entra nos poros da esponja, o ar é avançado pela água e sobe em forma de 

pequenas borbulhas; de maneira que neste caso não sucede nenhuma penetração, nem do ar 

pela água, nem d’água pelo ar, esta escapa sempre do lugar onde a água penetra. Logo, é uma 

propriedade geral e essencial de todos os corpos ao ser impenetráveis; e, em consequência, se 

deve aceitar a exatidão desta definição: Um corpo é uma extensão impenetrável, pois não só 

todos os corpos são extensos e impenetráveis, se não reciprocamente tudo o que é extenso e 

ao mesmo tempo impenetrável, é sem dúvida um corpo. Por isto o vazio está excluído da 

classe dos corpos; pois, ainda que tenha extensão, lhe falta à impenetrabilidade; e onde têm o 

vazio se podem introduzir corpos, sem que nada seja despedido de seu lugar; e incluso se 

excluí o espectro, ainda que imaginário, da classe dos corpos, porque é penetrável; pois se 

imaginasse um espectro impenetrável, lhe deveria conceder um lugar entre os corpos. Ainda 

falta resolver outra dificuldade contra a impenetrabilidade dos corpos. Diz-se que, os corpos 

que se deixam comprimir num espaço menor, como por exemplo, a lã, e sobre todo o ar, do 

que sabemos se deixa comprimir num espaço mil vezes menor. Logo parece que as diversas 

partículas de ar se reduzem no mesmo lugar e, em consequência, se penetram mutuamente. 

Nada desta, pois o ar é também um corpo, ou uma matéria cheia de poros, ou vazia, ou cheia 

desse fluido incomparavelmente mais sutil, que se chama éter. No primeiro caso, não se 

realiza nenhuma penetração, pois as partículas do ar se aproximam mais entre si, diminuindo 

o vazio; e em outro caso, o éter encontra suficientes passagens para escapar quando os poros 

são comprimidos e as partículas do ar se aproximam, sempre, não obstante, sem penetrar 

mutuamente. Esta é a razão pela qual se deve empregar uma força maior, quando se quer 

comprimir mais o ar; e se fosse possível lhe comprimir até o ponto de que todas suas 

partículas se tocassem, então seria impossível comprimi-lo mais, se empregasse a força que se 

quisesse; e isto porque uma compreensão maior exigiria uma penetração da própria matéria do 

ar. Logo, é uma lei necessária e fundamental na natureza, que dois corpos não podem se 

penetrar mutuamente, ou ocupar o mesmo lugar. Segundo este princípio é necessário 

investigar a verdadeira fonte de todos os movimentos e das mudanças observadas nos 
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movimentos de todos os corpos. Desde o momento em que dois corpos não podem continuar 

seu movimento sem penetrar-se, é absolutamente necessário que um ceda seu lugar ao outro. 

Assim, se dois corpos se movem em uma mesma linha, um para esquerda e o outro para a 

direita, como sucede frequentemente no bilhar; se cada um continuasse seu movimento, 

deveriam se penetrar mutuamente; mas como isto é impossível, quando os dois corpos 

chegam a se tocar, se origina um choque pelo movimento de cada um muda quase 

subitamente; e de cada corpo só muda enquanto precisa impedir a penetração, o movimento 

de cada corpo só muda enquanto precisa impedir toda a penetração; e nisto consiste a 

verdadeira causa de todas as mudanças que se produzem no mundo. Quando se considera 

atentamente essas mudanças, sempre se encontra que sucedem a fim de evitar qualquer 

penetração, a qual teria lugar se a mudança não ocorresse. No momento de escrever estas 

linhas, observo que se o papel fosse penetrável, minha caneta o atravessaria livremente sem 

escrever; mas como o papel mantém a pressão da minha caneta molhada na tinta, recebe 

algumas partículas de onde se formam as letras; o que não sucederia se os corpos se 

penetrassem. Esta propriedade dos corpos conhecida como impenetrabilidade, não só é de 

máxima importância em relação aos nossos conhecimentos, se não que contém também 

grande elasticidade com o que a natureza opera em todas suas produções. Então esta merece 

ser atentamente examinada para poder explicar com mais clareza a Vossa Alteza, tanto a 

natureza dos corpos como os princípios dos movimentos, chamados leis do movimento, tão 

elogiadas pelos filósofos. 

 

25 de outubro de1760  
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Carta LXXI: Sobre o movimento e o repouso verdadeiro e aparente 

 

Todos os corpos estão em repouso ou em movimento. Por mais claro que pareça esta 

distinção, quase é impossível julgar se um corpo se encontra em um ou em outro estado. O 

papel que vejo em minha mesa me parece dedutivamente em repouso, mas se reflito que a 

terra se move com uma velocidade tão grande como tenho tido a honra de explicar a Vossa 

Alteza, é absolutamente necessário que a minha casa, como a mesa e o papel, se transladem 

com o mesmo movimento; assim, tudo o que nos parece estar em repouso tem o mesmo 

movimento que a terra, logo se deve distinguir entre o repouso verdadeiro e o repouso 

aparente. Um corpo está em verdadeiro repouso quando permanece constantemente no mesmo 

lugar não em relação a terra, se não por relação ao universo. Se as estrelas fixas permanecem 

sempre no mesmo lugar do universo, estariam em repouso, ainda que pareçam se mover muito 

rapidamente; mas como não temos certeza disto, não se pode dizer que as estrelas fixas se 

encontram em repouso verdadeiro. Chama-se repouso aparente quando um corpo conserva a 

mesma situação na terra; se diz então que está em repouso, mas é necessário entender num 

repouso aparente. Supõem-se também que os termos de repouso e movimento se introduzam 

em linguagem para assinalar mais o aparente que a verdade; e neste sentido posso 

atrevidamente dizer que minha mesa está em repouso, o mesmo que a terra e o sol e as 

estrelas fixas estão em movimento muito rápido, ainda que talvez estejam em repouso 

verdadeiro. Logo seria atribuir a estes términos ideias estranhas e puramente filosóficas, 

contundi-los com os do verdadeiro repouso e verdadeiro movimento; e é muito ruim 

empregar, como fazem algumas, paisagens das Santas Escrituras para provar que a terra está 

em repouso e o sol em movimento. As línguas são formadas pelo uso popular, e os filósofos 

estão obrigados a construir uma linguagem particular. Como não podemos julgar o repouso 

verdadeiro, é muito natural que julguemos em repouso os corpos que mantém a mesma 

situação com respeito a terra, como, verossímil, os habitantes de outros planetas julgam 

também em repouso uma posição com respeito a seu planeta. Observamos que alguns que 

viajam pelo mar e consideram em repouso as coisas, se mantém a mesma situação com 

respeito a seu barco, e as costas descobertas lhe parecem estar em movimento, sem que lhes 

possa fazer censura sobre esta maneira de falar. Existe, pois, uma grande diferença entre o 

repouso e o verdadeiro ou absoluto, e o repouso e movimento aparentes ou relativos a um 

corpo que se considera como se estivesse em repouso, ainda que talvez esteja em movimento. 

Os princípios ou leis dos corpos, ou seja, o seu repouso ou movimento verdadeiro ou 

absoluto. Para descobrir estas leis, se começa por considerar um só corpo, fazendo abstração 
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de todos os outros, como se não existissem. Esta hipótese, ainda que impossível, permite 

distinguir o realizado pela natureza do corpo do que outros corpos possam realizar nele. 

Então, seja um corpo sozinho e em repouso, se pergunta: permanecerá em repouso ou 

começará a se mover? Como não existe nenhuma razão que lhe leve a se mover para uma 

parte mais do que para outra, se conclui que permanecerá sempre em repouso. O mesmo deve 

suceder supondo a existência de outros corpos, sem que não atuem sobre o corpo em questão; 

logo se segue esta lei fundamental: Quando um corpo se encontra em repouso sem que 

nenhum exterior atue sobre ele, esse corpo permanecerá sempre em repouso; e se começa a se 

mover, por causa de seu movimento estará fora dele, de maneira que não exista nada no 

corpos capaz de lhe colocar em movimento. Logo ao ver que um corpo, anteriormente em 

repouso, começa a se mover, podemos estar seguros que o movimento tem sido causado pela 

força externa, pois não tem o mesmo corpo nada capaz de colocá-lo em movimento, e esse 

corpo, se estivesse sozinho e sem comunicação com outros corpos, sempre permaneceria em 

repouso. Muito bem baseada que esta lei esteja, poderia ir a par com as verdades geométricas, 

existem pessoas, poucos acostumadas a examinar as coisas, que a consideram contrária à 

experiência. Alegam o exemplo de um fio que está suspensa uma pedra de repouso, mas que 

cai quando se corta o fio. Certamente, dizem, a ação pela qual se corta o fio não é capaz de 

mover a pedra, logo à pedra cai por uma força própria e interna.  O fato é verdadeiro, mas 

também está claro que a gravidade é a causa da queda e não uma força interna que estivesse 

na pedra. Mas continuam e dizem: a gravidade poderia ser uma força uma força intrínseca 

ligada à natureza da pedra. A esta deve assinalar que a gravidade é produzida ou por uma 

matéria sutil ou pela atração da terra. No primeiro caso, evidentemente esta matéria sutil seria 

a causa da pedra; no segundo, mais favorável aos nossos adversários, tão pouco se pode dizer 

que a pedra cai por uma força que lhe é intrínseca; ou seja, a terra contém por causa e realiza a 

queda da pedra por sua força atrativa, a pedra cairia. Então sempre é certo que a causa da 

queda não reside na mesma pedra; sempre atua uma causa externa, bem se encontre na 

matéria sutil ou na terra, supondo que esteja dotado de uma força atrativa, como pretendem os 

partidários da atração. Suprimida esta dificuldade, a lei que acabou de estabelecer e subsiste, a 

saber: um corpo, uma vez em repouso, permanecerá sempre nele, a menos que seja posto em 

movimento por alguma causa estranha. Esta lei deve ter lugar sempre que o corpo tenha 

estado durante um só instante em repouso, ainda que antes tenha estado em movimento. 

Sendo este princípio o fundamento de toda mecânica, era necessário estabelecê-lo o mais 

solidamente possível.  

28 de outubro de 1760  
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Carta LXXII: Do movimento uniforme, e dos movimentos acelerados e retardados 

 

Volto ao nosso corpo, de tal modo colocado, que não tem relação alguma com 

outro corpo. Suponhamos agora que este corpo tenha recebido algum movimento por 

qualquer causa, se trata de saber que ele sucederá depois: se continuará movendo-se, 

ou se será reduzido ao repouso, bem subitamente ou depois de algum tempo. Vossa 

Alteza compreende a importância desta questão, pois todas as pesquisas que 

realizamos sobre o movimento dependem dela. Examinemos se pela via do raciocínio 

podemos chegar a resolvê-la. Como o repouso é a permanência de um corpo no mesmo 

lugar, o movimento é uma passagem do lugar ao outro; e quando um corpo passa de 

um lugar a outro se diz que está em movimento. De fato, duas coisas se deve distinguir 

em todo movimento: a direção e a velocidade. A direção é o lugar que o corpo é 

elevado pelo movimento, e a velocidade dessa qualidade bem conhecida pela que se 

diz que um corpo recorre em certo tempo mais ou menos espaço. Estou seguro de que 

Vossa Alteza tem sobre isto ideias mais precisas, que só lhe poderia confirmar com 

uma explicação mais ampla. Assinalo unicamente que enquanto um corpo conserva a 

mesma direção, se move segundo uma linha reta; e reciprocamente, entanto um corpo 

se move segundo uma linha reta, conserva a mesma direção; pois quando um corpo se 

move seguindo uma linha curva, muda continuamente de direção.  

Então, se o corpo se move numa linha curva ABC, quando está em A 

 

 

 

sua direção é a pequena linha Aa; quando está em B, sua direção é a pequena linha Bb; e em 

C, a pequena linha Cc. Se prolongam então estas pequenas linhas, cuja, continuações estão 

assinaladas pelas linhas retas pontilhas AL, BM, CN; e se diz que quando o corpo passa por 
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A, sua direção é a linha reta AL, pois se o corpo conservasse a mesma direção que teme em 

A, se moveria segundo a linha reta AL. Logo está claro que se move pela linha curva 

enquanto muda continuamente sua direção. O mesmo quando chega a B e a C, a direção 

descartada se expressa pelas linhas retas BM e CN. 

Enquanto a velocidade do movimento de um corpo, Vossa Alteza entende facilmente 

em que consiste conservar sempre a mesma velocidade; isto sucede quando o corpo se move 

sempre igual, ou que recorre em tempos iguais caminhos iguais. Este movimento se chama 

uniforme. Assim, por exemplo, um corpo se move de maneira que recorra sempre dez pés por 

segundo, diz que o movimento é uniforme; se outro corpo recorre vinte pés por segundo, seu 

movimento seria também uniforme, mas sua velocidade seria duas vezes maior que a 

precedente. Pelo que acabo de dizer sobre o movimento uniforme é fácil de compreender que 

é um movimento não uniforme; pois quando a velocidade de um corpo não é igual, seu 

movimento não é uniforme. Em particular, quando a velocidade de um corpo vai aumentando, 

seu movimento se chama acelerado; e quando diminui continuamente, se diz que seu 

movimento é retardado. No último caso, poderia suceder que a velocidade diminui tanto, que 

o corpo chegara a estar em repouso.  

Estabelecidas estas observações sobre a velocidade e a direção, volto ao corpo isolado, 

que suponho colocado em movimento por alguma causa. Quando começa a se mover, terá 

certa direção e certa velocidade; e nos perguntamos se depois mantém as mesmas direção e 

velocidade, ou se sofre alguma alteração. Não se pode dizer que volta ao repouso no primeiro 

instante, pois esse caso não haveria tido nenhum movimento, todo movimento supõe uma 

duração por menor que seja. Contudo, enquanto o movimento dura, a direção supõe uma 

duração deve permanecer a mesma; pois, não se poderia conceder por que o corpo desviaria 

de seu caminho mais para um lado que para o outro; logo, ao não ter razão, se segue que o tal 

corpo se conservará sempre na mesma direção, ou realizará sempre seu movimento em linha 

reta, o que é um ponto importante para decidir a questão. Da mesma maneira, a velocidade do 

corpo do qual falo não pode mudar, pois seria necessário que aumentasse ou diminuísse; mas 

não tem razão alguma para produzir tal mudança; de onde se conclui que o corpo continuará 

sempre se movendo com a mesma velocidade e seguindo com a mesma direção, ou que 

avança continuamente seguindo uma linha reta sem se desviar jamais, e sempre com a mesma 

velocidade. Sem ser diminuído ou retardado; logo o corpo jamais alcançará o repouso. O fato 

de um corpo, supostamente sozinho, sucederia o mesmo de nosso mundo, se outros corpos 

não exerceram influência, pois então seria o mesmo como se não existissem. Então, pois, a 

mesma questão resolvida: um corpo em movimento conservará sempre este movimento com a 
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mesma direção e a mesma velocidade, a menos que sobrevenha alguma causa externa capaz 

de modificar ao corpo na continuação de seu movimento. Então, enquanto um corpo não está 

submetido ação de uma causa externa, permanecerá em repouso se tem estado uma vez em 

repouso ou se moverá seguindo uma linha reta sempre com a mesma velocidade, se tem sido 

oposto uma vez em movimento; e esta é a primeira e principal da natureza sobre a que se 

desse se basear toda a ciência do movimento. Então obtivemos a seguinte consequência: 

quantas vezes vemos se mover um corpo que estava em repouso, ou um corpo que se move 

segundo uma linha curva, ou que mude a velocidade, então com segurança se dirá que uma 

causa externa atua sobre este corpo. Nenhuma mudança, nem na direção nem na velocidade, 

pode suceder sem que o realize uma causa externa.  

 

1 de novembro de 1760 
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Carta LXXIII: Da principal lei do movimento e do repouso, e sobre as disputas dos 

filósofos a este respeito. 

 

Por solidamente estabelecida que tenha a verdade deste princípio: todo corpo, posto 

em movimento, continua movendo-se na mesma direção e com a mesma velocidade, a menos 

que uma causa exterior perturbe tal movimento; não obstante é criticado por alguns filósofos 

que jamais tem feito grandes progressos na ciência do movimento, enquanto aos que devemos 

os grandes descobrimentos realizados nesta ciência, convém unanimidade que todas suas 

investigações se fundam somente neste princípio. O combatem as duas setas de filósofos, que 

vou expor e refutar suas objeções.  

Uns dizem que todos os corpos têm uma tendência natural ao repouso, o repouso é seu 

estado natural e o movimento é um estado violento; de maneira que quando um corpo é 

colocado em movimento, tende por própria natureza a voltar ao estado de repouso, e faz 

esforços para deter o movimento, sem ser forçado a ele por nenhuma causa externa. Alega em 

prova a experiência, segundo eles de maneira convincente: não conhecemos nenhum 

movimento na natureza no que não se observe muito visível esta repugnância natural que não 

se absorve muito visivelmente esta repugnância natural. Acaso não vemos, dizem no bilhar, 

que por muita força com a que impulsionemos uma bola, seu movimento diminui logo e em 

seguida alcança repouso? Também um relógio, se seu movimento não é mantido pela força 

externa que o aciona, se detém e fica em repouso. Em geral, se observa o movimento de todas 

as máquinas não dura mais tempo que as forças externas pelas quais são ativadas. Então se 

conclui: um corpo colocado em movimento não o conserva por sua própria natureza, se não 

ao contrário, se necessita utilizar forças estranhas para manter o movimento. Se esta 

conclusão fosse correta, Vossa Alteza compreenderia que nosso princípio seria derrubado de 

cima para baixo, pois em virtude do dito princípio, a bola e as máquinas mencionadas, uma 

vez colocadas em movimento, deveriam conservar sempre o mesmo movimento, a menos que 

causas externas ocasionem alguma mudança. Assim, nas experiências relatadas, se não 

houvesse causas externas que cessassem o movimento, nos veríamos obrigados a abandonar 

nosso princípio. Mas, se prestamos atenção a todas as circunstâncias, encontraremos tantos 

obstáculos opostos ao movimento, que já não nos surpreenderá ao advertir como estes 

movimentos se apagam. De fato, como respeito ao bilhar, primeiro, diminui esfregando o 

movimento da bola, que não pode avançar sem roçar o pano. Depois o mesmo ar, ao ser uma 

matéria, ocasiona também uma resistência capaz de diminuir o movimento do corpo; para 

convencer-se dele, basta com o passar muito depressa da mão pelo ar e se sentirá uma 
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resistência. Em consequência, no bilhar, está claro que é o atrito e a resistência do ar os que se 

opõe ao movimento da bola e logo a reduzem ao repouso. Mas estas causas são externas, e 

sem estes obstáculos se compreende que o movimento da bola deveria durar sempre. O 

mesmo sucede em todas as máquinas, onde o atrito que atua sobre as diversas partes é tão 

considerável, que constitui visivelmente uma causa suficiente para reduzir em seguida à 

máquina em repouso. Descobertas das verdadeiras causas que produzem a extinção do 

movimento nos casos alegado, e dado que são fora ao telefone, é, pois, falso que os corpos 

tenham por natureza propensão ao repouso. Depois, nosso princípio subsiste, e ainda adquire 

pelas objeções antes mencionadas novas forças: todos os corpos conservam sempre o mesmo 

movimento recebido, a menos que sobrevenham causas estranhas e mudem a direção ou a 

velocidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Fenômenos entregues de uma parte os 

adversários que atacam nosso princípio.  

Os outros temem de uma parte, pois são famosos filósofos Wolffianos. Não se 

declaram abertamente contra nosso princípio, os que chegam a testemunhar mito respeito, 

mas propõe outros princípios que lhe são diretamente contrários. Mantém que todos os 

corpos, em virtude de sua própria natureza, realizam contínuos esforços para mudar seu 

estado, ou seja, quando estão em repouso fazem esforços para se mover e se estão em 

movimento, os fazem para mudar continuamente de velocidade e de direção. Não alegam 

nada em prova desta opinião, se não em algum raciocínio vazio, tirado de sua metafísica, do 

que terei ocasião de falar um dia com a Vossa Alteza assinalou aqui somente que está em 

contradição com o princípio tão solidamente estabelecido, e com a experiência, perfeitamente 

de acordo com o princípio. De fato, é verdade que um corpo em repouso permanece, em 

virtude de sua natureza, esse estado, sem dúvida é falsa que realize, em virtude de sua 

natureza, esforços contínuos para mudar de estado. Igual, se é verdade que um corpo em 

movimento conserva, em virtude de sua natureza, o movimento com as mesmas direção e 

velocidade, é absolutamente falso que esse mesmo corpo, em virtude de sua natureza, realize 

esforços contínuos para mudar seu movimento. Então esses filósofos, querem manter ao 

mesmo tempo o verdadeiro princípio sobre o movimento e sua teoria absurda, contradizem-se 

a si mesmos, e destroem por isto seu próprio sistema filosófico. Permanece, pois, 

incontestável que nosso princípio é o mais solidamente fundado na mesma natureza dos 

corpos, e todo o contrário deve se descartar da verdadeira filosofia; e ainda o princípio nos 

colocar em situação de limpar a filosofia de muitas ilusões.  

Comumente se enuncia este princípio por duas proposições. Uma diz: Uma vez em 

repouso um corpo, permanece eternamente em repouso, a menos que seja colocado em 
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movimento por alguma causa exterior ou estranha. A outra proposição: Uma vez em 

movimento um corpo, conservará eternamente o movimento com a mesma direção e 

velocidade, ou bem, se transferirá com um movimento uniforme seguindo uma linha reta, 

a menos que seja perturbado por alguma causa exterior ou estranha. Estas duas 

proposições consistem o fundamento de toda a ciência do movimento, chamada 

mecânica. 

 

04 de novembro de 1760 
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Carta LXXIV: Sobre a inércia dos corpos e sobre as forças 

 

Assim como se diz que um corpo, enquanto está em repouso, permanece no mesmo 

estado, diz também de um corpo em movimento que enquanto se move com a mesma 

velocidade e segundo a mesma direção, permanece no mesmo estado. Permanece no mesmo 

estado significa persistir em repouso ou conservar o mesmo movimento. Esta maneira de falar 

se tem introduzido para enunciar mais sucintamente nosso grande princípio: todo corpo, em 

virtude de sua natureza, se mantém no mesmo estado, até que uma causa estranha e o 

perturba, ou seja, ou colocar ao corpo em movimento quando estava em repouso, ou quando 

muda seu movimento. Não é necessário se imaginar que a conservação do estado, num corpo, 

implica a permanência no mesmo lugar, isto sucede quando o corpo está em repouso; mas 

quando se move com a mesma velocidade e segundo a mesma direção, também se diz que 

permanece no mesmo estado, ainda que mude de lugar, isto sucede quando o corpo está em 

repouso; mas quando se move com a mesma velocidade e segundo a mesma direção, também 

se diz que permanece no mesmo estado, ainda que mude de lugar em todo o momento. Esta 

observação é necessária por que os corpos permanecem no mesmo estado, se deve contestar 

que sucede em virtude de sua própria natureza no mesmo estado, se deve contestar que sucede 

em virtude de sua própria natureza. Todos os corpos, enquanto estão compostos de matéria, 

tem necessariamente a propriedade de permanecer no mesmo estado, a menos que sejam 

desviados por uma causa externa. Depois, esta é uma propriedade fundada na natureza dos 

corpos, os quais procuram se conservar no mesmo estado, ou seja, de repouso ou de 

movimento. Esta qualidade de que todos os corpos estão dotados, e que lhes é essencial, se 

chama inércia, e convêm tão necessariamente a todos os corpos como a extensão e a 

impenetrabilidade; de maneira que seria impossível que tivesse um corpo sem inércia. O 

termo inércia, em princípio, foi introduzido na filosofia por alguns que mantinham a tendência 

dos corpos em repouso. Olhavam os corpos como os homens preguiçosos que preferem o 

repouso ao trabalho, e atribuíam aos corpos um horror pelo movimento, semelhante ao que os 

homens preguiçosos têm pelo trabalho, o termo inércia significa pouco mais ou menos o 

mesmo que o da preguiça. Mas, ainda que depois que se tenha reconhecido a falsidade desta 

opinião, e que os corpos se mantêm tanto em seu estado de movimento como no de repouso, 

tem se conservado a mesma palavra de inércia, para indicar em geral a propriedade de que 

todos os corpos se conservam no mesmo estado, que detém o movimento. Não poderia 

conceder a inércia sem uma repugnância para tudo o que faça mudar o estado do corpo; pois 

ao conservar um corpo, em virtude de sua própria natureza, o mesmo estado de movimento ou 
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de repouso, e não pode ser desviado nada mais que por causas estranhas, se segue: para que 

um corpo mude de estado tem de ser forçado por alguma causa estranha, sem ele permanecerá 

sempre no mesmo estado, Logo provém o que se dê a esta causa externa o nome da força; 

termo que se utiliza comumente, ainda que alguns o empreguem tenham dele uma ideia muito 

imperfeita. Vossa Alteza poderá observar, pelo que acabo de dizer, que o nome da força 

significa aquilo capaz de mudar o estado dos corpos. Assim quando um corpo em repouso é 

colocado em movimento, uma força produz este efeito; e quando um movimento muda de 

direção ou de velocidade, também uma força causa a mudança. Toda mudança de direção ou 

de velocidade no movimento de um corpo exige o aumento ou diminuição de forças. Então as 

forças estão sempre fora do corpo cujo estado é modificado, tendo em conta o visto: um corpo 

abandonado a si mesmo conserva sempre o mesmo estado, a menos que uma força exterior 

atue sobre ele. 

De fato a inércia a qual o corpo tende a se manter no mesmo estado existe no corpo e é 

uma propriedade essencial dele. Logo, quando uma força externa muda o estado de algum 

tempo, a inércia, que tende a mantê-lo no mesmo estado, se opõe à ação da força; a partir daí 

se compreende que a inércia é uma qualidade suscetível de medida, o que a inércia de um 

corpo pode ser maior ou menor que a de outro corpo. Mas, os corpos estão dotados de inércia 

enquanto contém matéria e pela inércia, ou pela resistência que opõe a toda a mudança de 

estado, julgamos a quantidade de matéria de um corpo; e então a inércia de um corpo é tão 

maior quanta mais matéria contém. Também sabemos que se necessita mais força para mudar 

o estado de um corpo grande que ou de um pequeno, e por isto precisamente consideramos 

que o corpo grande contém mais matéria que o menor. Até se pode dizer que só esta 

circunstância, ou seja, a inércia faz-nos sensíveis a matéria. Logo está claro que a inércia é 

uma quantidade, igual à quantidade da matéria que um corpo contém; e colocado que se 

chama também a quantidade de matéria de um corpo e sua massa, a medida da inércia é igual 

à medida da massa. 

Aqui, pois, o que se reduz nosso conhecimento dos corpos em geral. Primeiramente 

sabemos que todos os corpos têm uma extensão de três dimensões; em segundo lugar, que são 

impenetráveis. E logo se deriva a propriedade geral de todos os corpos, conhecida com o 

nome de inércia, de modo que, os corpos se conservam em seu estado; ou seja, que quando 

um corpo está em repouso, por sua inércia permanece em repouso; e quando está em 

movimento, também por sua inércia continua se movendo com a mesma velocidade e segundo 

a mesma direção; esta conservação do mesmo estado perdura até que sobrevêm a uma força 

exterior e causa alguma mudança. Sempre que o estado de um corpo mude, não tem que 
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buscar jamais a causa no mesmo corpo; existe sempre fora dele, e esta é a ideia precisa que 

deve-se formar de uma força. 

 

08 de novembro de 1760 
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Carta LXXV: Sobre as mudanças que podem se produzir no estado dos corpos 

 

O princípio fundamental da mecânica, com a ideia da inércia, que tenho tido a honra 

de explicar a Vossa Alteza, nos permite raciocinar solidamente sobre muitos fenômenos que 

se apresentam na natureza ao ver um corpo em movimento, que avança uniformemente 

segundo a uma linha reta, ou seja, que se conserva na mesma direção e a mesma velocidade, 

diríamos que a causa da continuação do movimento não se encontra fora do corpo, se não 

contida na natureza do mesmo corpo, e que em virtude de sua inércia permanecer no mesmo 

estado; do mesmo modo, se o corpo estivesse em repouso; diríamos que isto acontece em 

virtude de sua inércia. Também teríamos razão ao dizer que este corpo não experimenta a 

ação de nenhuma força externa, ou que se tivessem, tais forças se destruiriam umas às outras, 

de maneira que permaneceria o mesmo como se não houvesse. Depois se perguntasse por que 

o corpo continua se movendo desta maneira, a resposta não teria dificuldade alguma; mas se 

perguntasse por que este corpo havia começado a se mover assim, a questão seria totalmente 

diferente. Seria o necessário afirma que o movimento tem sido impresso por alguma força 

exterior, supondo que estivesse em repouso; no entanto, seria totalmente impossível assegurar 

a quantidade desta força, pois talvez não fique nenhum sinal dela. Então é uma questão 

bastante ridícula ao perguntar quem imprimiu o movimento para cada corpo no princípio do 

mundo, ou quem foi o primeiro motor. Alguns que formulam esta pergunta reconhecem um 

começo e consequentemente uma criação; e imaginam que Deus tem criado todos os corpos 

em repouso. De fato, lhes pode responder: quem tem criado todos os corpos, também tem 

podido imprimir o movimento. Em mim às vezes lhes pergunto se acreditam com mais 

facilidade ao acreditar que um corpo em repouso ou criá-lo em movimento. Um e outro 

exigem igualmente a onipotência de Deus, e esta questão não é competência da filosofia. Pois 

depois de receber o movimento um corpo, se mantém por sua própria natureza, ou por sua 

inércia, no mesmo estado em que deve permanecer inalteravelmente, enquanto não seja 

perturbado por alguma causa estranha, ou por uma força. Então, quantas vezes vemos uns 

corpos que não permanecem no mesmo estado, ou seja, ou um corpo em repouso que começa 

a se mexer, ou em movimento muda de direção ou de velocidade, devemos afirmar que a 

mudança tem sua causa fora do corpo, e é causado por uma força estranha. Assim, se uma 

pedra tem se soltado da mão, a causa da queda é estranha ao corpo, e não cai o corpo por sua 

própria natureza, se não por uma força estranha, a mesma que se chama gravidade. Então, a 

gravidade não é uma força intrínseca dos corpos; ou melhor, é o efeito de uma força estranha, 

cuja origem deve-se buscar fora dos corpos. Isto é geometricamente certo, ainda que não 
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conheçamos as forças estranhas que causam a gravidade. O mesmo quando se joga uma 

pedra; se vê que a pedra não se mexe em uma linha reta, nem que sua velocidade permanece 

sempre a mesma. Também a força exterior da gravidade muda no corpo, sem cessar tanto em 

sua direção como sua velocidade; sem a gravidade, a pedra voaria seguindo uma linha reta 

sempre com a mesma velocidade; e se a gravidade se desvanecesse subitamente durante o 

movimento da pedra, continuaria esta movendo-se uniformemente segundo uma linha reta, e 

conservaria a mesma direção e a mesma velocidade que tivesse tido no instante em que a 

gravidade parou de atuar. Por outro lado que a gravidade atua sempre e sobre os corpos, não 

deve nos surpreender não encontrar movimentos em que a direção e a velocidade permaneçam 

constantes; o repouso pode se produzir quando temos um corpo tão resistente que é suficiente 

por si mesmo para impedir a queda: assim; o chão do meu quarto impede que alguém possa 

cair no porão. Mas também os corpos que parecem em repouso são arrastados pelo 

movimento da terra, o qual, ao não ser nem retilíneo nem uniforme, não pode se dizer que os 

corpos mantenham-se no mesmo estado. Entre os corpos celestes tão pouco se encontra 

nenhum que se mova em linha reta e sempre com a mesma velocidade, pois continuamente 

mudam de estado; e inclusive não nos são desconhecida as forças que originam esta continua 

mudança; são as forças atrativas mediante os corpos celestes uns sobre os outros. Já tenho 

assinalado que tais forças poderiam ser causadas pela matéria sutil que envolve a todos os 

corpos celestes, ocupando todo o espaço do céu; mas também, seguindo o parecer de alguns 

que consideram a atração como uma força inerente à matéria, tal força sempre seria estranha 

aos corpos sobre o que atua. Assim, quando se diz que a terra é atraída pelo sol, se reconhece 

que a força atuante sobre a terra não reside na mesma terra, se não que tem sua origem no sol; 

pois de fato. Se o sol não existisse, esta força seria nula. Por tanto, a teoria de que a atração é 

essencial a toda a matéria, está sujeita a tais inconvenientes, que é quase impossível lhe 

proporcionar um lugar numa filosofia racional. Vale a pena acreditar que a chamada atração, 

não consiste numa força contida na matéria sutil que enche todo o espaço do céu, ainda que 

não saibamos como. Convém e se costumar a reconhecer a ignorância em muitas coisas 

importantes. 

 

11 de novembro de 1760 
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Carta LXXVI: Sobre o sistema dos wolffiano e das mônadas 

 

Depois de mostrar a Vossa Alteza a necessária verdade do princípio: todos os corpos 

se mantêm no mesmo estado de repouso ou de movimento; assinalo que, se consultasse sobre 

ele unicamente a experiência, sem aprofundar por meio do raciocínio, se deveria concluir 

precisamente o contrário e manter que todos os corpos tendem a mudar continuamente de 

estado, pois observamos no mundo a continua mudança no estado dos corpos. Mas acabamos 

de advertir as causas que produzem estas mudanças e sabemos que tais causas não se 

encontram nos corpos cujos estados mudam, se não fosse deles, de onde se segue que o 

princípio estabelecido pouco antes, mas que contradito pela experiência, é confirmado por ela. 

Por isto advertirá Vossa Alteza facilmente quanto se equivocam muitos grandes filósofos vão 

sustentar, seduzidos por esta experiência, mas continuamente seu estado. Deste modo tenho 

raciocinado o grande Wolff. Dizia: l.º a experiência nos ensina que todos os corpos mudam 

perpendicularmente de estado; 2.º, mas se chama força a tudo o que é capaz de mudar o 

estado de um corpo; 3.º logo os corpos estão dotados de uma força capaz de mudar seu 

estado; 4.º, portanto, cada corpo efetua esforços contínuos para modificar seu estado; 5.º esta 

força só convém aos corpos enquanto encerram a matéria; 6.º logo é uma propriedade da 

matéria a mudança de seu próprio estado; 7.º a matéria está composta de uma multidão de 

partes que se denominam elementos da matéria; 8.º logo, dado que o composto não pode ter 

nada que não esteja baseado na natureza de seus elementos, é necessário que cada elemento 

esteja dotado de uma força capaz de modificar seu próprio estado. Estes elementos são seres 

simples, pois se estivessem ainda compostos por partes, não seriam ainda os elementos, se 

não que seriam suas partes. De fato, a um ser simples que se chama também uma mônada; 

depois cada mônada tem uma força capaz de mudar continuamente seu estado. Tenho aqui 

estruturado o sistema das mônadas, do que talvez a Vossa Alteza tenha escutado, ainda que 

não coloque tanto barulho como antes. Tenho designado com os números as proporções das 

quais se baseia, para pode se referir melhor a elas em minhas reflexões. No princípio nada 

tenho que dizer sobre as duas primeiras, mas a terceira esta muito equivocada e no sentido em 

que a toma totalmente falsa.  

Sem querer dizer que as forças modificadoras do estado dos corpos provenham de 

algum espírito, convém em que tais forças subsistem nos corpos, mas entende-se bem, em 

outros corpos e nunca no que sofre a mudança de estado, os quais possuem uma qualidade 

contrária, a de se conservar no mesmo estado. Depois, enquanto as forças subsistem nos 

corpos, deveria dizer que estes enquanto mantém certar relações entre si, e podem 
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proporcionar forças por meio das quais se modifica o estado do outro corpo. Aonde a quarta 

proporção é absolutamente falsa, e de tudo o que precede resulta melhor que todos os corpos 

que estão dotados de uma força para permanecerem no mesmo estado, precisamente o 

contrário concluído pelos filósofos. Pois bem, devo assinalar aqui que não é adequado 

denominar força esta qualidade dos corpos por meio do qual permanecem em seu estado, pois 

se entende sob a palavra força tudo aquele capaz de mudar o estado de um corpo; aos quais os 

corpos se mantêm em seu estado, ou seja, o contrário da força. Logo por abuso, alguns autores 

dão o nome de força à inércia, a qualidade de que falamos, e que denominam força da inércia. 

Mas, para não discutir sobre os termos, ainda que este abuso possa nos conduzir a erros muito 

grandes, volto ao sistema das mônadas; e posto que a quarta proporção seja falsa, as seguintes 

que derivam imediatamente dela são também necessariamente falsas: logo é também falso que 

os elementos da matéria, ou as mônadas, se as que existem, estejam previstas de uma força 

para mudar seu estado. Ou melhor, ao contrário deve ser verdadeiro, que tem a qualidade de 

se conservar no mesmo estado, e por elementos da matéria na classe de seres, espíritos e 

almas, que possuem sem dúvida uma faculdade para mudar de estado. Por exemplo, enquanto 

escrevo, minha alma se representa continuamente outros objetos, e estas modificações estão 

fundadas em minha própria alma, nada disso. Estou convencido e sou o dono dos meus 

pensamentos, enquanto que todas as mudanças que acontecem em um corpo são produzidas 

por uma força estranha. A ele nada ainda Vossa Alteza a diferença infinita existente entre o 

estado de um corpo, que não encerra nada mais que uma velocidade e uma direção, e os 

pensamentos da alma. Ficará completamente convencida sobre a falsidade do parecer dos 

materialistas, ao pretender que um espírito é uma mera modificação da matéria. Este tipo de 

pessoas não tem conhecimento algum da verdadeira natureza dos corpos; no entanto, quase 

todos os livres pensadores adotam este falso parecer.  

 

15 de novembro de 1760 
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Carta LXXVII: Sobre a origem e natureza das forças 

 

Surpreende sem dúvida que, enquanto cada corpo possui uma disposição natural para 

conservar-se no mesmo estado e a se opor a qualquer mudança, todos os corpos do mundo 

mudam continuamente seu estado. Sabemos com segurança que a mudança não se produz sem 

existência de uma força exterior ao corpo cujo estado muda. Mas onde buscar as forças que 

produzem tais mudanças continuas nos corpos do mundo e que ao mesmo tempo são 

estranhas aos corpos? Será necessário supor, além dos corpos que existe no mundo, a 

existência de seres particulares que contém estas forças, ou seriam as forças próprias de 

substâncias particulares com existência no mundo? Só conhecemos duas espécies de seres 

existentes no mundo, que compreende todos os corpos, todos os corpos intelectuais, ao saber, 

que os espíritos e as almas dos homens e dos animais. Será necessária, além dos corpos e dos 

espíritos, uma terceira espécie de seres, as forças? Ou serão alguns espíritos que mudam 

continuamente o estado dos corpos?  Uma outra encerra excessivos inconvenientes para 

aceitá-las. Pois, ainda que não se possa negar que as almas dos homens e dos animais têm 

poder de se produzir mudanças em seus corpos, no entanto seria absurdo sustentar que o 

movimento de uma bola de bilhar é retardado ou reduzido ao repouso por algum espírito ou 

que a gravidade é produzida por um espírito que empurrará sem cessar os corpos para baixo, 

ou que os corpos celestes, nas mudanças de direção e velocidade de seus movimentos, estejam 

submetidos à ação dos espíritos, como mantinham alguns filósofos da antiguidade, que 

atribuíram cada corpo celeste a um espírito ou a um anjo para conduzi-lo em seu caminho. 

Pois bem, raciocínio corretamente sobre os fenômenos do mundo, é necessário aceitar que, 

com exceção dos seres animados, ou seja, os homens e os animais, todas as mudanças de 

estado em outros corpos são produzidas por causa corporais, nos que participam os espíritos. 

A questão se reduz, em consequência, a examinar se as forças produtoras das mudanças de 

estado existem em parte e constituem uma espécie particular de seres, ou se existem nos 

corpos. Esta última opinião parece em princípio muito estranha, pois se todos os corpos têm o 

poder de se conservar no mesmo estado, seria possível que compreendesse ao mesmo tempo 

forças tendentes a mudar este estado? Ponderando estas dificuldades, não estranhará a Vossa 

Alteza que a origem das forças tem sido o tempo todo a pedra de toque dos filósofos. Tenho 

visto com o mais profundo ministério da natureza, que permanecerá sempre impenetrável para 

as os mortais. No entanto, tenho a esperança de apresentar a Vossa Alteza uma explicação tão 

clara deste pretendido mistério, que todas as dificuldades que tem aparecido são insuperáveis 

até aqui se desvanecem completamente afirmo (o que aparecerá bem) que a mesma faculdade 
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dos corpos, por meio do qual procuram se conservar no mesmo estado, é capaz de 

proporcionar forças que mudem o estado de outros. Não digo que um corpo mude nunca seu 

próprio estado, se não que possa ser capaz de modificar o estado de outro corpo. Para que 

Vossa Alteza esteja em condições de aprofundar o mistério sobre origem das forças, bastará 

considerar dois corpos como se existissem sozinhos no mundo.  

Seja A um corpo em repouso e B um corpo que tem recebido um 

 

 

 

movimento segundo a direção BA, com uma certa velocidade. Suposto isto, o corpo A tenderá 

sempre a permanecer em repouso e o corpo B tenderá a prosseguir seu movimento segundo a 

linha reta BA, sempre com a mesma velocidade, e ambas em virtude de sua inércia. Em um 

momento o corpo B tocará o corpo A. O que acontecerá então? Enquanto que o corpo A 

permaneça em repasso, o corpo B não poderá continuar seu movimento sem atravessar o 

corpo A, ou seja, sem penetrá-lo, pois é impossível que ambos os corpos se mantenham em 

seu estado sem penetrar um ao outro. Mas é impossível que tal penetração se realize, sendo a 

impenetrabilidade uma propriedade absolutamente necessária a todos os corpos. Então, dada a 

impossibilidade de que ambos os corpos se mantenham em seu estado, é necessário 

absolutamente ou que o corpo A comece a se mover para deixar o lugar ao corpo B para que 

possa continuar seu movimento, ou que o corpo B ao tocar ao corpo A se reduza ao repouso, 

ou que o estado dos dois mude quanto seja preciso para que um e outro possam permanecer 

em seu estado sem se penetrar mutuamente. É absolutamente preciso que um ou outro corpo, 

ou que os dois, tenham uma mudança em seu estado e a razão ou a causa desta mudança 

existe infalivelmente na impenetrabilidade dos mesmos corpos. Depois, dado que toda causa é 

capaz de mudar o estado dos corpos se chama força, é necessariamente a impenetrabilidade 

dos corpos o que produz as forças que mudam seu estado. De fato, colocado a 

impenetrabilidade que os corpos se penetrem mutuamente, cada corpo à penetração, tanto 

mais nas partes menores. Então, se opor a penetração não é mais que tirar as forças 

necessárias para que não aconteça, depois cada vez que dois ou mais corpos não pudessem se 

conservar em seu estado sem penetrar mutuamente, então a impenetrabilidade tira as forças 
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necessárias para mudar seu estado, tanto quanto precisa para que não se produza nenhuma 

penetração. Em consequência, a impenetrabilidade dos corpos contém a verdadeiras origens 

das forças que mudam continuamente o estado dos corpos neste mundo. Esta é a verdadeira 

solução do grande mistério que tanto atormenta aos filósofos. 

 

18 de novembro de 1760 
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Carta LXXVIII: Sobre o mesmo tema e sobre o princípio da ação mínima. 

 

Vossa Alteza acaba de dar um grande passo no conhecimento da natureza, com a 

explicação da verdadeira origem das forças capazes de mudar o estado dos corpos. Agora 

se pode compreender facilmente por que os corpos deste mundo estão sujeitos a mudar 

continuamente, tanto em seu estado de repouso como de movimento. Em princípio, não 

tenho dúvida de que todo o mundo está cheio de matéria. Sabemos que aqui sob todos os 

espaços entre os corpos toscos que podemos tocar, está ocupado pelo ar, e quando 

extraímos o ar de algum espaço, o éter substituiu ao ar. Este mesmo éter enche também o 

espaço do céu entre os corpos celestes. Depois estando tudo cheio, é impossível que um 

corpo em movimento contínuo se mova durante um só instante sem tropeçar com outros 

corpos através dos quais deveria passar se não fossem impenetráveis. Dado que esta 

impenetrabilidade dos corpos se separa, sempre e em todo lugar, forças para evitar toda a 

penetração, estas mesmas forças devem mudar o estado dos corpos. Então que não seja 

surpreendido ao observar as mudanças continuas no estado dos corpos, a pesar de que 

cada corpo realiza esforças para se manter no mesmo estado. Se os corpos deixassem de 

penetrar livremente, nada impediria que cada um deles preserve em seu estado, desde que 

os corpos são impenetráveis, necessariamente deve se derivar de forças suficientes para 

impedir toda penetração e unicamente as forças necessárias para impedi-la a mútua 

penetração. Quando os corpos podem permanecer em seu estado sem atender a 

impenetrabilidade, então está não exerce força alguma e os corpos continuam em seu 

estado. Unicamente para evitar a penetração, a impenetrabilidade se ativa e produz forças 

suficientes a tal efeito. Assim, quando uma pequena força é suficiente para conter a 

penetração. A impenetrabilidade separa esta pequena força, mas por grande que seja a 

força requerida para evitar a penetração, a impenetrabilidade sempre a proporciona. 

Depois, ainda que a impenetrabilidade proporcione estas forças, não se poderia dizer que 

esteja dotada de uma força determinada, ou seja, está em condições de fornecer todo tipo 

de força, tanto grande quanto pequenas, segundo exijam as circunstancias, sendo uma 

fonte interminável. Enquanto os corpos estejam dotados de impenetrabilidade, esta fonte 

não se esgotará jamais. É absolutamente necessário o que se provam tais forças ou que os 

corpos se penetrem esta última contrária à natureza. Também é necessário assinalar que 

as forças não são nunca o efeito da impenetrabilidade de um só corpo. Derivam sempre 

de todos os corpos de uma só vez, pois de modo que os corpos fossem penetráveis, a 

penetração poderia se realizar e não haveria necessidade de força alguma para mudar o 
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estado dos corpos. Por tanto, quando dois corpos se encontram, de maneira que nenhuma 

das duas pudesse permanece em seu estado sem penetrar, a impenetrabilidade de ambos 

se opõe igualmente à penetração, e pelos dois conjuntamente se engendra a força 

necessária para impedir a penetração. Neste caso, se diz que ambos os corpos atuam um 

sobre o outro, e a força originada por sua impenetrabilidade produz a ação que exercem 

entre si. Esta força também atua sobre os dois corpos toda às vezes, pois, como procuram 

se concentrar mutuamente repele a ambos, e impede por ele sua penetração. Certamente 

os corpos podem atuar uns sobre os outros, e frequentemente se fala da ação dos corpos, 

como quando chocam duas bolas de bilhar se diz que uma atua sobre a outra, maneira de 

falar que não desconhece Vossa Alteza. Mas é necessário assinalar que, em geral, os 

corpos não atuam uns sobre os outros, se não enquanto permite sua impenetrabilidade, 

então deriva uma força capaz de modificar o estado dos corpos, tanto quanto seja preciso 

para que nenhuma penetração aconteça, de maneira que uma força menor não seria 

suficiente para produzir este efeito. É verdade que uma força maior impediria também a 

penetração, mas desde o momento em que não tem perigo de que os corpos se penetrem, 

sua impenetrabilidade cessa de atuar; de onde resulta a menor força possível, para evitar a 

penetração. Logo, dado que a força é a menor, o efeito que produz, ou seja, de estado que 

se opera, será também o menor para evitar sua penetração. Em consequência, quando dois 

ou mais corpos concorrem, de maneira que cada um não pudesse permanecer em seu 

estado sem penetrar aos outros, acontece uma ação mutua, e esta ação é sempre a menor 

possível para contem à penetração. Aqui encontrará Vossa Alteza, sem esperar, o 

fundamento do sistema do falecido senhor de Maupertuis, tão elogiado e tão combatido. 

Seu princípio é o de mínima ação, pretendendo com ele que, em todas as mudanças que 

acontecem na natureza a ação operante é sempre a menor possível. Do modo que tenho 

tido a honra de apresentar este princípio a Vossa Alteza, é evidente que se baseia 

perfeitamente na natureza mesmo dos corpos, e se equivocam alguns o negam, mas ainda 

que burlem dele. Vossa Alteza talvez já tenha observado que certas pessoas, não 

suficientemente amigas do Senhor de Maupertuis, aproveitam qualquer ocasião para se 

burlar-se do princípio da mínima ação, o mesmo que do buraco até o centro da terra. Mas 

felizmente a verdade não padece com isto. 

 

22 de novembro de 1760 
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Carta LXXIX: Sobre a questão: Ainda existem outros tipos de forças?  

 

A origem das forças, fundamentada na impenetrabilidade dos corpos, como tenho 

tido a honra de explicar a Vossa Alteza, não destrói o parecer de alguns que mantém que 

as almas dos homens e dos animais têm o poder de atuar sobre os corpos. Nada impede 

que tenha duas classes de forças causadoras de todas as mudanças no mundo. Uma das 

forças corporais, com origem na impenetrabilidade dos corpos; outra, as forças 

espirituais que as almas dos animais exercem sobre seus corpos. Mas este tipo se limita 

unicamente aos corpos animados, que o Criador tem diferenciado claramente dos corpos, 

de maneira que não se pode confundir na filosofia. No entanto, recebe um duro golpe a 

atração, enquanto a tem como qualidade intrínseca aos corpos, pois se os corpos não 

atuam sobre outros se não mantém sua impenetrabilidade, a atração não tem por que ser 

mencionada aqui. Dois corpos afastados um do outro podem conservar cada um seu 

estado, sem que a impenetrabilidade seja afetada. Em consequência não tem razão 

nenhuma para que um não atue sobre o outro, e o mesmo com respeito à atração para si. 

Em todo caso, a atração deveria se referir a um terceiro tipo de força, que não seriam 

nem corporal nem espiritual. Então, de contra as regras de uma filosofia racional, inicia-

se um novo tipo de força, antes que sua existência seja demonstrada incontestavelmente. 

Para isto, deveria ter provado, sem réplica, que as forças das quais os corpos se atraem 

mutuamente não poderiam ter sua origem na matéria sutil que envolve todos os corpos. 

Mas ninguém tem provado ainda que isto seja impossível. Porém parece que o Criador 

tenha enchido de propósito a todos os espaços do céu com uma matéria sutil, para criar 

as forças que impulsionam aos corpos uns contra os outros, e então conforme a lei antes 

estabelecida sobre a impenetrabilidade dos corpos. De fato, a matéria sutil poderia ter 

perfeitamente um movimento tal, de modo que um corpo nela não poderia conservar seu 

estado sem ser penetrado. Neste caso seria necessário que tal força fosse engendrada 

pela impenetrabilidade tanto da matéria sutil como do mesmo corpo. Se houvesse um só 

caso no mundo, em que dois corpos se atraíssem sem que o espaço entre eles estivesse 

cheio de matéria sutil, se poderia admitir a realidade da atração. Mas como este caso não 

existe, portanto se tem razão ao duvidar dele, e também ao rejeitá-lo. Logo nós não 

conhecemos nada mais que duas fontes de todas as forças que produzem as mudanças, 

ou seja, a impenetrabilidade dos corpos e a ação dos espíritos. Os seguidores de Wolff 

rejeitam também esta última, e sustém que nenhum espírito ou substância imaterial pode 

atuar sobre um corpo. Vêm-se muito atrapalhados quando lhes diz que, segundo eles, o 
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mesmo Deus, sendo um espírito, não poderia atuar sobre os corpos, o que seriam 

acusados de ateísmo. A isto dão uma resposta que não quer dizer nada: Deus pode atuar 

sobre os corpos por causa de sua infinidade. Mas se é impossível a um espírito, tanto que 

o espírito, atuar sobre os corpos, está impotência alcança necessariamente ao mesmo 

Deus. Mas, quem poderia negar que nossa alma atua sobre nosso corpo? De tal modo 

que sou dono de meus membros, que posso colocá-los em ação segundo me convenha. O 

mesmo se pode dizer dos animais. E do mesmo modo que o parecer de Descartes, de que 

cabe se burlar com razão, o que todos os animais não são mais que máquinas 

semelhantes a um relógio, sem nenhum sentimento, os Wolffianos convertem aos 

mesmos homens em máquinas. 

Estes filósofos, em suas especulações, chegam a negar o primeiro tipo de forças, no 

qual não conhecem nada em absoluto. Não podendo compreender como atua um corpo sobre 

o outro, negam a ação, e mantém as mudanças ocorridas num corpo são causados pelas 

próprias forças deste corpo. São os mesmos filósofos, dos quais tenho tido a honra de falar a 

Vossa Alteza, que negam o primeiro princípio da mecânica sobre a conservação do próprio 

estado; o suficiente para jogar por terra todo seu sistema. 

O motivo de seu erro consiste, como tenho assinalado em ter iniciado 

equivocadamente o raciocínio sobre os fenômenos apresentados pelos corpos do mundo. Estes 

apresentam a quase todos os corpos mudando continuamente seu estado, logo concluem, com 

precipitação, que todos os corpos contêm em si mesmos as forças por meio dos quais tendem 

sem cessar a mudança de seu estado, em vez de ter concluído o contrário. 

Considerando as coisas tão superficialmente, caem nos erros mais grotescos. Já tenho 

feito ver a Vossa Alteza o efeito deste raciocínio; uma vez que caiu neste erro, se deixam 

levar pelas opiniões mais absurdas. Em princípio, tem transferido estas forças internas aos 

primeiros elementos da matéria, que, segundo eles, realizam contínuos esforços para mudar 

seu estado. Logo concluem que as mudanças que cada elemento está sujeito são produzidas 

por sua própria força, e que dois elementos ou seres simples não podem atuar um sobre o 

outro. Feito isto, dado que os espíritos são também seres simples, se desapropria toda a 

energia necessária para agir, da exceção a Deus. A seguir, os corpos compostos de seres 

simples, estavam também obrigados a negar que os corpos possam atuar uns sobre os 

outros. 

Por mais que se lhe objetivasse o caso dos corpos que chocam e a mudança 

posterior de estado, estão muito obstinados na solidez de seus argumentos como para 

abandoná-los. Preferem afirmar que cada corpo, por sua própria natureza, efetua a 
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mudança que lhe acontece e que o choque não produz nada; uma ilusão nos faz acreditar 

que o choque é sua causa. Por isto ponderam a sublimidade de sua filosofia, que o 

população não é capaz de compreender. Agora Vossa Alteza está em condições de 

estabelecer um juízo justo.  

 

25 de novembro de 1760 
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CORRESPONDÊNCIAS V 

OS CORREIOS 

 

As correspondências deste bloco têm os docentes de matemática como seus principais 

destinatários, visto que são feitas leituras direcionadas em apontar potencialidades de uso 

didático de Lettres a une Princesse d'Allemagne sur divers sujets de physique e de 

philosophie nas aulas de matemática, partindo de uma fundamentação teórica apoiada nas 

orientações de práticas escolares que exercitem a transversalidade de temas e, na História da 

Matemática até aos direcionamentos das possibilidades de sua utilização em sala de aula. 
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CARTA XIII: REMETENDO AS LETTRES  

Natal, inverno de 2013.  

 

Prezado Professor, Prezada Professora.  

 

Seria preciso ser insensível para não querer compartilhar com os senhores docentes, 

meus pares de profissão, várias particularidades que pude observar por conta da experiência 

enriquecedora que vivenciei ao adentrar no universo de Leonhard Euler e sua Lettres à une 

Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. 

 

Figura 29: Frontispício de Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie 

vols. 2 e 3, respectivamente 

 

Creio que os senhores docentes estejam lembrados que utilizei como metodologia de 

pesquisa a escrita de diários, nos quais relatei os degraus que foram galgados durante todas as 

etapas do trabalho. Pois bem, escrevi que se houvesse necessidade retornaria com mais uma 

parte do diário para atualizar os caminhos percorridos no trabalho. 

Neste momento percebo que se faz necessário atualizar o que pretendo expor em 

nossas próximas correspondências que passam a partir de então a serem direcionadas, 

principalmente, e não exclusivamente, para os professores de matemática que estão em 

formação ou atuando na Educação Básica. 

Fonte: www.barnesandnoble.com 
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Nas próximas missivas, apresento-lhes trechos da algumas cartas contidas na obra, 

selecionadas previamente, conforme critérios explanados em correspondências anteriores. 

Enfatizo também o conteúdo matemático identificado nas mesmas, teço observações sobre o 

contexto sociocultural da época em que as Lettres à une Princesse d’Allemagne foram 

escritas, assinalo aspectos considerados relevantes para o exercício da docência em 

matemática na Educação Básica e, finalmente abordo o principal motivo que me move a 

escrever-lhes estas correspondências é que entrevejo possibilidades concretas do uso desse 

material em nossas salas de aulas de matemática da atualidade, sejam da Educação Básica ou 

mesmo em cursos de professores em formação.  

A rede de contextos que entrelaço na escrita destas cartas tem o propósito de discutir o 

potencial pedagógico existentes em Lettres à une Princesse d’Allemagne, a partir dos 

princípios teóricos do uso da História da Matemática em sala de aula e na adaptação didática 

de conteúdos matemáticos oriundos de fontes históricas para o contexto escolar. 

É fato declarado em correspondências anteriores que Lettres à une Princesse 

d’Allemagne foi escrita com a explícita finalidade de ensinar diversos tópicos de áreas 

distintas do conhecimento a jovem monarca alemã. Devido ao reconhecimento de seu grande 

potencial pedagógico foi amplamente utilizada na instrução intelectual da juventude europeia 

do século XVIII. 

Esta característica da obra de Euler que expõem seus propósitos declaradamente 

didáticos convergem em direção aos os argumentos favoráveis nos arredores da História da 

Matemática sobre a utilização de um texto do século XVIII, que precisa receber um 

tratamento didático que o permita tornar-se compatível com as orientações curriculares da 

Educação Básica e com metodologias de ensino passíveis de serem realmente efetivadas pelos 

professores nas aulas de matemática. 

Os conteúdos matemáticos, e as possibilidades de uso didáticos nas aulas de 

matemática advindos das Cartas de Euler a princesa alemã são tratados, sobretudo, nas 

cercanias delimitadas pelo campo das teorias sobre o uso da História da Matemática em sala 

de aula. 

As informações matemáticas inseridas no texto de Euler escrito há quase 300 anos 

com finalidades didáticas precisam ser revitalizadas por ponderações sobre quando, como e 

onde a utilização da História da Matemática pode auxiliar no emprego de metodologias de 

ensino desta disciplina ao fazer uso de textos históricos. Jahnke et al (2000, livre tradução) 

defende que “Se o valor da história reside na reorientação, em vez da compreensão, logo, os 

textos precisam ser contextualizados, e situados aos cenários do tempo atual. Precisamos nos 
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lembrar de que o escritor não estava se dirigindo a nós, mas um público contemporâneo a sua 

época.” 

Esta assessoria da História da matemática é importante para atribuir um frescor 

indispensável aos textos históricos, afim de que estejam aptos a serem aplicados nas classes 

de matemática de forma interessante, motivadora, questionadora e principalmente, ao que 

considero mais importante para os objetivos desta pesquisa é que possibilitem o exercício da 

transversalidade entre a matemática com outras disciplinas ou com outras áreas do 

conhecimento como a ética, o meio ambiente e a pluralidade cultural, tão bem recomendadas 

pelos PCN de matemática. 

 

Nas várias áreas do currículo escolar existem, implícita ou explicitamente, 

ensinamentos a respeito dos temas transversais, isto é, todas educam em relação a 

questões sociais por meio de suas concepções e dos valores que veiculam nos 

conteúdos, no que elegem como critério de avaliação, na metodologia de trabalho 
que adotam, nas situações didáticas que propõem aos alunos. Por outro lado, sua 

complexidade faz com que nenhumas das áreas, isoladamente, seja suficiente para 

explica-los; ao contrário, a problemática dos temas transversais atravessa os 

diferentes campos do conhecimento (BRASIL, 1998, p. 26) 

 

 Não se pode utilizar a articulação entre História e o ensino de Matemática sob 

bandeira da contextualização artificial muito defendida nos livros didáticos, que usam as 

fontes históricas como “áreas de garimpo”, utilizáveis para a extração de informações 

numéricas a serem aproveitadas nas resoluções de problemas e operações matemáticas. 

Estas conexões se fazem presentes e necessárias pelo fato de que a construção de 

novos significados e a ampliação de ferramentas cognitivas só podem ser vistas a partir do 

enlace de saberes diversificados capazes de promover analogias, diálogos, relações, 

convergências e divergências entre as disciplinas.  

A todos estes movimentos reflexivos oriundos do exercício de articulação da 

Matemática e outras disciplinas, via História da matemática repousam os créditos da 

concretização de metodologias de ensino que possibilitem aos professores e alunos a pensar 

sobre a matemática, não apenas como parte do currículo ou como uma tarefa escolar, mas 

como resultado de uma atividade humana inserida em um processo social e histórico. 

Minhas proposições encontram eco e propagam seu som nas palavras de Tomaz e 

David (2013, p. 9) quando revelam que a opção por uma prática escolar deve ser feita de 

modo que estejam assegurados prioritariamente a aprendizagem matemática dos alunos em 

qualquer situação adotada, antes mesmo da defesa de sua teoria específica. Esclarecem ainda 

que a partir desse posicionamento adotado, as propostas eleitas devem ser as que possibilitem 
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a “associação entre as aprendizagens e a participação nas práticas escolares respaldadas em 

perspectivas histórico-culturais.”  

Tomaz e David (2013, p. 10) seguem ratificando que “as práticas e aprendizagens 

matemáticas não se encerram nem se limitam ao espaço específico da disciplina escolar 

Matemática”, permitindo a abertura para que outras disciplinas e práticas escolares tenham 

espaço para serem debatidas. Assim, mais uma vez encontro reverberação dos 

posicionamentos indicados na pesquisa, os quais investem na aproximação do ensino de 

matemática à concepções de práticas escolares que adotam a transversalidade como um vetor 

para a compreensão do conhecimento matemático como decorrência de uma construção 

humana, inserida em um processo social, cultural e histórico. (MENDES, 2006) 

Como bem lembra (JAHNKE et al, 2000, livre tradução) a utilização de fontes 

históricas originais nas aulas de matemática é um projeto ambicioso, porém 

proporcionalmente gratificante. Sua ousadia refere-se a dois fatos: Primeiramente, para que 

uma fonte histórica original seja usada didaticamente nas aulas de matemática é necessário 

haver uma compreensão detalhada e profunda do momento em que ela foi escrita e do 

contexto geral das ideias; segundo, e não menos importante está nas formas de linguagem 

empregadas que são inteiramente novas em comparação com as práticas usuais de ensino da 

matemática. 

Daí consiste o aspecto que enfatizo de que um texto histórico original precisa receber 

um frescor, ou seja, necessita passar por uma oxigenação, a fim de que esteja adequado à 

realidade de nossas salas de aula. A mesma ressalva é dividida com (JAHNKE et al, 2000, p. 

293, tradução livre) quando preocupa-se com o fato de que “A incorporação de fontes 

primárias em si não boa ou ruim. Precisamos estabelecer objetivos, incluindo população-alvo, 

o tipo de fonte que pode ser adequada e a metodologia didática necessária para suportar a sua 

constituição”. 

A lista de argumentos favoráveis ao seu uso das fontes originais é significativamente 

numerosa e variada. Passam por pontos que defendem a ampliação e esclarecimentos acerca 

do que é encontrado em materiais secundários, a liberdade de interpretação sem interferências 

de leituras precedentes, até a possibilidade de visualizar outras tendências da História da 

matemática que rompem as barreiras cronológicas. (JAHNKE et al, tradução livre) 

Porém é necessário ponderar imparcialmente o ensino de matemática atual e, elencar 

as dificuldades de aprendizagem e limitações de conhecimentos que ainda persistem. Uma 

destas é a dificuldade na leitura e compreensão destes textos pelos alunos. Outra seria a 

formação adequada para os professores. Estes precisariam estar imbuídos do propósito do 
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senso histórico para poderem fazer a releitura dos textos históricos com a finalidade 

direcionada para o uso em sala de aula. É elementar que as informações matemáticas 

encontradas sejam ressaltadas e transformadas em recursos auxiliares nas aulas de 

matemática. 

Reconheço que o assunto tratado está longe de ser esgotado e, que a discussão é muito 

mais intensa e prolongada do que esta carta pode alcançar. Diante disso, encerro a 

correspondência mergulhada em inquietações e reflexões, que precisam ser constantemente 

retomadas e avaliadas para promover a oxigenação do exercício da docência. 

 

 

CARTA XIV: UMA LEITURA DIDÁTICA DAS LETTRES  

Natal, inverno de 2013.  

 

Prezado Professor, Prezada Professora.  

 

Viver é arriscar-se! 

Todavia, não dimensionava que a aventura de escrever fosse algo tão arriscado quanto. 

Principalmente escrever aos meus pares. A docência sempre sobrepujará a pesquisa em minha 

essência. Por este e tantos outros motivos a responsabilidade é crescente e os riscos elevam 

minha adrenalina aos píncaros. 

Quando finalmente meus dedos repousam sobre o teclado do computador, o texto vem 

a lume. Forçosamente, o desancoro do século XVIII e o margeio no século XXI. Exponho o 

diálogo reservado entre Euler e a princesa alemã às classes de matemática da Educação 

Básica. Neste momento, dissipo-o e não o limito a apenas ser comigo. Sua relação de 

pertinência precisa ser firmada com o mundo e, objetivo que cada leitor leia o que deseja ler.  

Redijo esta missiva com o propósito de que a mesma ao ser lida e compreendida pelos 

senhores docentes, possam impulsioná-los durante o exercício de sua profissão à vontade 

constante de viver suas próprias aventuras, a desencantar com os seus desenganos, a vibrar 

com os seus achados, a titubear ante as incoerências deparadas, a duvidar dos equívocos, 

enfim, que após a leitura da proposta de uso como um recurso didático auxiliar de Lettres à 

une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie estejam abertas 

novas possibilidades de se reescreverem outras metodologias de ensino para vossas aulas de 

matemática.  
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Isto posto, continuo lançando-me no desafio de reescrever, transcrever por meio de 

uma releitura alguns trechos das Cartas de Euler para as salas de aula de matemática na 

Educação Básica. Sinto-me agora como uma ponte, que busca o diálogo entre Euler e suas 

cartas do século XVIII e, os professores e suas salas de aula do século XXI.  

Três séculos nos separam é bem verdade. Todavia, há no mínimo um objetivo, uma 

ligação entre nós que servirá de ponto de partida que é ato de ensinar. Uma ação definida aqui 

como atemporal que ajudará na travessia do tempo e do espaço carregando consigo todos os 

riscos assumidos desde a primavera de 2012. 

Outros aspectos anteriormente citados precisam ser retomados como auxiliares da 

adaptação das Lettres para as salas de aula: a transversalidade indicada nos PCN de 

matemática e as indicações do uso de fontes históricas originais. Cada aspecto circunscrever-

se-á seus limites corroborando para o estabelecimento do diálogo pedagógico recomendado 

em minha Carta de Apresentação quando recorro aos pressupostos teóricos da Pedagogia da 

Correspondência de Paulo Freire. 
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Retomo à primeira linha desta carta para afirmar que Euler também arriscou-se ao 

escrever uma obra distante de todos os seus outros interesses literários até aquele momento 

por abordar conteúdos elementares, usando cartas pedagógicas como metodologia de ensino 

que traduziam estes conteúdos de forma interessante, esclarecedora e minuciosa em riqueza 

de detalhes.  

Euler se propôs a introduzir o leitor leigo no universo das ciências naturais, teologia, 

filosofia, história, lógica, ética e música por meio de um trabalho compacto que englobava os 

principais ensinamentos que eram elementares para uma formação geral básica do período em 

que a obra foi escrita.  

A fim de envolvê-los um pouco mais na atmosfera em que Euler escreveu a obra e, 

concomitantemente, levá-los a compreensão a respeito da dinâmica de distribuição e 

organização das temáticas versadas, faço um sobrevoo pelo primeiro tomo, o qual foi limitado 

como o objeto de estudo da pesquisa, traçando um panorama geral acerca do primeiro volume 

da publicação, entrecortado por comentários e observações pertinentes aos conteúdos 

Fonte: books.google.com 

Figura 30: Frontispício do primeiro tomo de 

Lettres na edição francesa de 1787 
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matemáticos visualizados no teor das cartas, suas possíveis utilizações segundo as orientações 

curriculares oficiais nas aulas de matemática. 

Esclareço que para a leitura direcionada das Lettres com fins didáticos, optei em 

agrupar as cartas por aproximação e afinidades temáticas, com o intuito de favorecer a 

identificação de intersecções entre os tópicos e subdivisões da matemática, evitar a repetição 

desnecessária de informações e, destacar o potencial pedagógico das cartas apresentadas no 

Tomo I do livro, o qual encontra-se traduzido em sua íntegra nos apêndices da pesquisa. 

A primeiro grupo de correspondências direcionadas à princesa Anhalt-Dessau são as 

cartas I e II que trazem como tema central a mecânica quando discutem distância percorrida, 

movimento, e velocidade 

De acordo com a versão espanhola da obra referência da tese preparada por Pérez 

(1990) 

 

Iniciam-se as Cartas com algumas considerações gerais sobre a extensão (I) e a 

velocidade (II). Por meio das quais deve-se constituir uma ideia adequada de 

quantidade, ressaltando os traços característicos desta: ser mais ou menos 

suscetível, e dispor de parâmetros para determiná-la. Estes parâmetros no caso 

da velocidade são o espaço percorrido (a extensão) e o tempo utilizado. 

(PÉREZ, 1990, p. 53) 

 

Pérez (1990) anuncia sutilmente a transversalidade com que Euler aborda seus temas. 

Os títulos das carta exercem a função de temas geradores ou fios condutores. Em cada uma 

delas os conteúdos são abordados de acordo com a temática central, daí são desencadeados 

tópicos complementares os quais enriquecem tanto a metodologia de ensino utilizada quanto a 

variedade de conhecimentos levantados. Assim, em uma única correspondência é costurada 

uma metodologia de ensino transversal, alimentada por assuntos das mais diversas disciplinas.  

A forma como Euler apresentava seus conteúdos no longínquo século XVIII é hoje 

recomendada pelos documentos oficiais a fazerem parte das práticas escolares em substituição 

de abordagens fragmentadas, como possibilidade de estabelecer o interlocução entre a 

matemática com outros áreas do conhecimento. 

Nas Cartas I e II, o cálculo de distâncias, as unidades de medida de comprimento (pé, 

polegada e milha), a conversão entre medidas, o seu uso adequado de acordo com a situação 

utilizada, são conteúdos matemáticos identificáveis no texto que podem estabelecer os canais 

de diálogos entre outros conteúdos contidos no bloco Grandezas e Medidas dos PCN de 

matemática e outras áreas do conhecimento.  
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Um exemplo de utilização dessas primeiras cartas pode ser usada via História da 

matemática para buscar explicações no século XVIII, especificamente na Revolução 

Francesa, para desvendar como as implicações políticas, sociais, econômicas e culturais 

advindas da ascensão de uma outra classe social no poder respingaram em toda a Europa e, 

até hoje seus reflexos são perceptíveis no sistema de medidas de comprimento15 adotado e 

calendários vigentes.  

Lacroix (2013, p. 312) detalha os reflexos dos ventos revolucionários franceses das 

reformas sociais e políticas sobre a o cotidiano europeu e, consequentemente a matemática  

 

A Convenção16 implantou um novo sistema de pesos e medidas (o sistema métrico) 
e um novo calendário foi usado, de 1793 a 1805. Inspirado na república romana da 

Antiguidade e nos ideais do iluminismo, esse novo calendário, negando o 

gregoriano, tem 1792 como marco inicial, seu ano I. A proposta de divisão do dia 

em dez horas, das horas em cem minutos “decimais” e dos minutos em cem 

segundos “decimais” mostrou-se problemática e foi abandonada já em 1795. Os 

doze meses anuais – de trinta dias cada, divididos em três “décades” de dez dias -, 

foram batizados com novos nomes, muito deles afrancesamentos do latim.  

 

Todas essas mudanças ocorridas no sistema de medidas vigente na época, as causas 

que conduziram à adoção de um novo sistema, a existência de outros sistemas além do que é 

adotado no Brasil (sistema métrico), podem convergir para outros temas e suas referidas 

consequências, como exemplifica o trabalho com as séries numéricas e a preferência pelos aos 

múltiplos de 10. 

Assinalo que os conteúdos encontrados nestas e nas outra cartas, permitem no mínimo 

algumas dezenas de possibilidades de serem trabalhados por práticas escolares que podem 

recorrer ao uso da História da matemática na sala de aula para contemplar o exercício da 

transversalidade entre esta disciplina e outras áreas como as ciências naturais, a física, a 

geografia, a história, a língua portuguesa, línguas estrangeiras, ensino de artes e música.  

Abaixo, listo alguns conteúdos matemáticos identificados e outros que podem emergir 

a partir do uso didático das Cartas I e II na Educação Básica:  

1. Unidades de medida de comprimento não usuais (pé, polegada e milha) 

                                                             
15 Em 1898, A tradução das Lettres em castelhano divulgou todas as unidades de medida utilizadas até o período 

que antecedeu ao sistema métrico decimal. O sistema métrico foi instituído na França pela lei de 7 de abril de 

1795. Na Espanha eram usadas as léguas espanholas equivalentes a 8000 varas castelhanas ou 24000 pés. Passou 

a ser obrigatório neste país em de 19 de julho de 1849. (PÉREZ, 1990). 

 
16 Durante a Revolução Francesa, houve o período da contrarrevolução, liderado pelo rei Luís XVI. Após esse 

período de muita desordem, uma nova Assembleia Nacional Constituinte teve que ser formada para preparar 

uma nova constituição, de onde surgiu a Convenção Nacional, ou apenas Convenção, que tinha no partidos dos 

jacobinos a maioria de seus membros, que representava a pequena e média burguesia e era liderado por 

Robespierre. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contrarrevolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVI_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacobinos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
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2. Relações de equivalência entres as medidas de comprimento; 

3. Sistema métrico decimal; 

4. Outros sistemas de medida (peso, volume, área); 

5. Unidades de medidas não usuais (peso, volume, área); 

6. Conversão de unidades de medidas; 

7. Medidas de tempo; 

8. Cálculo de distâncias; 

9. Relação entre tempo e distância; 

10. Grandezas direta e inversamente proporcionais; 

11. Proporcionalidade; 

12. Dobro e triplo de números naturais; 

13. Frações (   e   ); 

14. Diâmetro de figuras planas e espaciais. 

 

A seguir, são sugeridas atividades que podem ser utilizadas a partir da leitura da Carta 

I (traduzida de forma livre no capítulo ), que poderá ser trabalhada dentro do bloco temático 

Grandezas e Medidas no Ensino Fundamental, além das temáticas sobre o sistema métrico, 

Geometria, trigonometria do triângulo e circunferência para o Ensino Médio e a formação de 

professores de matemática. É válido ressaltar que a adequação das atividades quanto aos 

conteúdos abordados, possibilidades de transversalidade de áreas do conhecimento 

envolvidas, grau de complexidade e dificuldades deve ser feita de acordo com os propósitos 

de cada professor e ao nível de ensino em que deseja utilizá-las. 

 

Proposta de contextualização histórica para a realização de atividades 

desenvolvidas a partir da leitura e exploração da Carta I (Sobre a extensão): 

A ideia de um sistema métrico de medidas universal foi pensada durante o Iluminismo, 

um movimento intelectual originário da França no século XVIII como uma forma de oposição 

e crítica ao sistema social e cultural do Antigo Regime, ou ainda, ao modo de vida 

característico das populações europeias durante os séculos XVI, XVII, e XVIII, o qual 

aconteceu politicamente com as monarquias absolutas, economicamente com o capitalismo 

social e socialmente com a sociedade de ordens. 

Um dos maiores símbolos do Iluminismo foi a Enciclopédia, que reuniu na forma de 

verbetes todo um arsenal de conhecimentos científicos e filosóficos da época. 
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O influente editor da Enciclopédia, o filósofo Condorcet, defendia a criação de um 

sistema de métrico definitivo e universal para todos os povos, com o objetivo de facilitar as 

trocas de informações entre cientistas, as transações comerciais e as produções industriais. 

Os franceses iluministas queriam usar argumentos racionais e objetivos para 

convencionar o sistema métrico e, adotaram o planeta terra como base de cálculo, por não 

mudar de tamanho, o que seria bem mais confiável do que usar o tamanho de polegadas, dos 

pés, ou das pernas de alguém. 

A França por volta de 1790, encontrava-se mergulhada na atmosfera da revolução 

francesa, com muita agitação política e vários conflitos no campo e nas cidades. A Academia 

Francesa de Ciência contrata Jean Baptiste-Joseph Delambre (1749 – 1822) e Pierre-François-

André Méchain (1744 – 1804) para encontrar a medida da terra com bastante precisão. A 

empreitada não foi nada fácil e demorou cerca de sete anos para ser concluída. 

Para se chegar a um sistema racional e preciso, foram formadas duas equipes lideradas 

pelos astrônomos. Os cientistas deveriam medir uma arco de meridiano que atravessasse de 

Dunkerque (localizada ao norte de Paris) a Barcelona (localizada ao sul de Paris), passando 

pela cidade luz. Quando ambas as partes cumprissem suas tarefas, deveriam encontrar-se na 

cidade francesa de Rodez para comparar os resultados coletados. 

Considerando-se essa distância como um comprimento de um arco de círculo, eles 

poderiam deduzir o comprimento da distância entre o polo norte e o equador. Ficou 

convencionado que a décima milionésima parte dessa distância seria a medida padrão para 

todo o mundo, ou seja, o metro. 

O desafio de medir a distância ao longo do meridiano foi realizado por meio da 

triangulação, a saber, foram traçados vários triângulos imaginários de um ponto ao outro. O 

princípio matemático foi escolhido pelo fato do meridiano ser uma linha imaginária e, entre as 

duas cidades haver montanhas, topos de colinas e construções de torres de igrejas ou 

fortalezas que impediam a medição numa reta única. Os obstáculos naturais ou construídos 

pelos homens foram designados como uma série de estações de observação, as quais serviram 

de vértices para os triângulos. Cada vértice deveria ser visível de pelo menos três estações, a 

fim de que fosse formada uma cadeia de triângulos. 

Delambre e Méchan viajaram de estação em estação para medir os ângulos que 

separavam as estações adjacentes. Ou melhor, eles mediam os ângulos e pelo menos um lado 

dos triângulos para assim conhecer os outros dois. 

A triangulação foi utilizada para calcular a distância ao longo do arco meridiano entre 

as estações do extremo norte e do extremo sul. Isto é, foram calculadas as projeções do 
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meridiano de certos lados convenientes dos triângulos interligados e, desse modo 

determinaram o comprimento do arco meridiano de Dunkerque a Barcelona. 

Apesar das dificuldades encontradas (os responsáveis pelas equipes foram presos e 

acusados de espionagem devido ao excesso de equipamentos de medição) e, das limitações 

dos conhecimentos científicos inerentes ao período, a medição foi bastante precisa. O erro de 

cálculo para o valor que conhecemos atualmente é de apenas 0,2 mm, que foram corrigidos 

nos séculos XIX e XX. 

Atualmente o metro é padronizado pela constante universal da velocidade da luz. 

Dessa forma, um metro equivale a distância percorrida pela luz no vácuo durante uma fração 

bem definida de um segundo. 

1 metro = distância percorrida pela luz em ___________1__________ de segundo 

                                                                                   299.792.458 

 

Bloco de atividades 01 

Na época das Grandes Navegações, os destemidos navegadores se localizavam no 

meio do oceano por meio de informações disponíveis no céu estrelado, nas cartas náuticas, em 

instrumentos como par de régua, compassos ou em conhecimentos dos que estavam presentes 

nos barcos.  

Considere que seu barco está ancorado próximo a uma boia em no mar. Do local é 

possível avistar três pontos que estão indicados na sua carta náutica: o farol, a torre da igreja e 

a própria boia. De acordo com a carta náutica, a distância entre o farol e a torre da igreja é de 

3,5 km. Além disso, foi possível mensurar do barco que o ângulo de 30°é formado entre o 

farol e a torre da igreja e, de 60° entre a torre da igreja e a boia.  

 Com estas informações, qual é a distância aproximada do seu barco até a praia? 

 Com base nas informações sobre pontos de referência, utilize apenas régua, compasso 

e um transferidor para calcular a distância do barco até a margem e revalidar sua 

resposta da questão anterior. 

 Se você estivesse localizado num país que não utiliza o sistema métrico universal, qual 

seria a unidades mais adequada para o cálculo desta distância? Milhas, jardas, pés ou 

polegadas? Transforme sua resposta encontrada em unidades do sistema métrico para 

a outra unidade que você considerou como a favorável para a situação. 

 Na atualidade, muitas embarcações já dispõem de um aparato tecnológico como, 

computadores de bordo, acesso a sinais de satélite, rádios entre outros, assim como 

uma trigonometria avançada. Descreva sobre de outras práticas que podem ser usadas 

para medir grandes distâncias em terra e no mar. 
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 Na Carta I não são reveladas as práticas utilizadas na Europa do século XVII para 

calcular distâncias entre as cidades. Discuta sobre esses modos de medição de 

distância 

 Comente sobre o método matemático da triangulação utilizado para medir meridianos 

no século XVIII 

 Enuncie e resolva pelo método da triangulação um problema de medição que envolva 

a estimativa de área de um terreno com relevo bastante acidentado  

Bloco de atividades 02 

A adesão ao sistema métrico não foi universal nem imediata. Até mesmo a França, 

devido as atribulações da Revolução, adotou o sistema métrico e declinou da escolha pelo 

menos uma vez. Por questões políticas, outros países como a Inglaterra também não adotaram 

o sistema proposto naquela época. Os EUA não aderiram devido ao seu pragmatismo 

comercial e, por comungarem do mesmo sistema utilizado pelo Império Britânico, onde as 

unidades usuais são as milhas, os pés, as polegadas e as jardas. 

 Pesquise alguns países que não utilizam o sistema métrico como unidade de medida, 

cite as unidades utilizadas e as relações de equivalência com o sistema adotado 

oficialmente no Brasil 

 Se o professor de ciências solicitasse que fosse feita a medição de um pequeno 

invertebrado, qual a unidade do sistema métrico universal você considera mais 

adequada 

 Se este pequeno invertebrado fosse um exemplar do snoplophora glabripennis, 

popularmente conhecido como besouro chinês, cujo os besouros adultos de coloração 

preta-azulada medem entre 2,5 a 3,5 cm de comprimento e, suas larvas e pupas que 

normalmente ficam dentro de árvores quando totalmente desenvolvidas podem atingir 

50 mm de comprimento. Como você representaria estas medidas utilizando as 

unidades citadas na Carta I? 

 

Bloco de atividades 03 

No Brasil prevalece o sistema métrico universal. Entretanto, medidas regionais 

permanecem em uso até hoje porque são aplicadas em situações peculiares de práticas 

culturais de grupos sociais específicos, como é o caso do alqueire, utilizado por fazendeiros e 

agricultores. Uma unidade da medida equivale a área de terra necessária para o plantio de 

todas as sementes contidas numa cesta também denominada de alqueire. Há ainda outras 
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variações da medida, como o alqueire mineiro, o paulista e o baiano, todos implantados na 

época do Brasil colônia. 

 Em um noticiário foi divulgado que os plantadores de feijão estavam lastimando a 

perda de mais de 800 alqueires do cultivo do grão. Essa perda é muito grande? 

Pesquise os valores de cada alqueire regional (baiano, mineiro e paulista) e transforme 

a quantidade para o sistema métrico 

 Faça uma pesquisa sobre outras unidades de medidas regionais e suas aplicações 

sociais e comerciais 

 

O próximo bloco de cartas identificado é o que Euler dedica seis cartas à música (III a 

VIII). É possível perceber que por meio da Física a teoria musical começa a ser desenvolvida 

e repousa seus pressupostos teóricos na matemática, anunciando mais uma vez a presença da 

transversalidade das temáticas tratadas. 

Os ensinamentos musicais desenvolvidos nestas correspondências são esboços bem 

elaborados de obras mais aprofundadas destinadas exclusivamente ao estudo da música, como 

é o caso de Tentamen novae Theoria musicae de 1739 escrito em São Petersburgo e, seu 

último tratado sobre este assunto De harminiae veris principiis per speculum musicum 

representatis. (PÉREZ, 1990) 

 

A teoria musical de Euler se alicerça numa velha concepção baseada na ordem. 

A compreensão da harmonia e da melodia (contáveis) abrem a porta ao prazer 

musical, depois, para alcançá-las tem que se descobrir o plano (final) seguido 

pelo compositor. Quando se capta isto, produz-se no espírito um gozo especial, 

que por si só não são proporcionados pela harmonia e os ritmos. A imagem da 

varredura é expressiva nesse sentido (VIII), somente quando você entender a 

intenção, tudo faz sentido. (PÉREZ, 1990, p. 54, tradução livre) 

 

Euler relaciona teoria musical à acústica e suas propriedades, à produção e propagação 

do som no ar e à voz. Procura responder matematicamente como é possível fazer com que 

determinadas combinações de acordes resultem em formas agradáveis ou não de sons aos 

ouvidos. Explica a partir das ideias pitagóricas17, como é possível estabelecer um esquema 

que mostre as regras de combinação harmônica e as notas musicais que são agradáveis ao 

ouvido e que satisfazem as regras musicais. Usa uma expressão algorítmica  para 

                                                             
17 Pitágoras e os pitagóricos (século VI a. C.) foram os primeiros a desenvolver um modelo curricular 

denominado quadrivium, no qual a música era considerada uma disciplina matemática que tratava de números, 

razões e proporções. O quadrivium era composto pela aritmética, música, retórica e dialética. Transformou-se 

posteriormente em sete disciplinas livres e, a posição da música tornou-se um subconjunto das matemáticas, 

permanecendo até a Idade Média (VELÁZQUEZ e LONNGI, 2008, p. 20, tradução livre). 



261 

 

gerar as escalas diatônicas, cromáticas e harmônicas (VELÁZQUEZ e LONNGI, 2008, 

tradução livre) 

Chegam da remota antiguidade grega os primeiros acordes musicais. É neste período 

que são encontradas as referências iniciais tanto na produção de conhecimento matemático 

quanto musical. O estudo da relação entre matemática e música revela que a formação das 

estruturas musicais como acordes e escalas estão relacionadas à formação de expressões 

numéricas, aos conceitos de fração, medida e números irracionais (CUNHA, 2008). 

É comum na história de povos da Antiguidade serem identificadas manifestações 

destes dois campos em separados. A capacidade conquistadora da música já era detectada na 

mitologia grega em Orfeu, “cujo canto acompanhado de lira sustava os rios, amansava feras e 

movia pedras” (CUNHA, 2008, p. 17). A matemática por sua vez, se fazia presente, por 

exemplo, na ação de contagem das coisas.  

O intercâmbio entre essas dois espaços manifesta-se a partir da necessidade de 

resolver problemas da consonância, relacionados à procura de fundamentação científica capaz 

de justificar tal conceito. Quanto às escalas musicais, esta desenvolveram-se de diversas 

maneiras em diferentes povos e épocas, porém com alguns aspectos em comum. Por exemplo, 

os gregos desenvolveram os tetracordes e depois escalas com sete tons. Euler usa em seus 

ensinamentos musicais a escala pitagórica, apesar de naquela época já se conhecer a escala 

temperada que é usada até hoje. 

Foi na Grécia também por volta do século VI a. C., mais especificamente na escola 

pitagórica18 que o entrelaçamento entre matemática e música originou o primeiro experimento 

científico registrado na história, usando-se um instrumento possivelmente inventado por 

Pitágoras denominado monocórdio19. 

Cunha (2008) esclarece que Pitágoras buscava relações de comprimentos, as razões de 

números inteiros que produzissem certos intervalos sonoros. Seus experimentos prosseguiram 

com a investigação da relação entre o comprimento de uma corda vibrante e o tom musical 

produzido por ela. Esta experiência pitagórica é pioneira nos registros da história da ciência, 

quando se trata em isolar algum dispositivo para observar fenômenos de forma artificial.  

Pitágoras observou que pressionando um ponto situado a ¾ do comprimento da corda 

em relação a sua extremidade – o que equivale a reduzi-la a ¾ de seu tamanho original – e 

tocando-a a seguir, ouvia-se uma quarta acima do tom emitido pela corda inteira. Exercida a 

                                                             
 
19 O monocórdio consiste em um instrumento composto por uma única corda estendida entre dois cavaletes fixos 

sobre uma prancha ou mesa e que possui ainda, um cavalete móvel colocado sob a corda estendida e a altura 

musical do som emitido quando tocada. (CUNHA, 2008). 
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pressão a 2/3 do tamanho original da corda, ouvia-se uma quinta acima e a ½ obtinha-se a 

oitava do som original. A partir desta experiência, os intervalos passam a denominar-se 

consonâncias pitagóricas. Assim, se o comprimento original da corda for 12 e se a reduzirmos 

para 9, ouviremos a quarta, para 8, a quinta, para 6, a oitava. 

Teóricos musicais como Pitágoras, Arquitas, Aristoxeno, Erastóstenes se dedicaram à 

construção de escalas desenvolvendo diferentes critérios de afinidade. Por exemplo, 

valorizando os intervalos de quinta perfeitas, bem como a utilização somente de números de 1 

a 4 na obtenção das frações da corda para gerar as notas da escala, Pitágoras estabeleceu uma 

afinação utilizando percursos de quinta para a obtenção das notas da escala. 

Arquitas constrói sua escala baseada em frações da corda resultantes de médias 

harmônicas e aritméticas daquelas encontradas por Pitágoras no experimento do monocórdio. 

Já Erastóstenes elaborou a diferenciação entre intervalos calculados aritmeticamente a 

maneira de Aristoxeno, de intervalos calculados pela razão.  

Fica explícito nas cartas musicais de Euler o envolvimento da matemática com a 

música e a física, possibilitando a articulação dos conteúdos matemáticos a seguir 

relacionados com práticas de ensino de caráter transversal e que podem fazer uso da história 

da matemática como suporte teórico e metodológico nas aulas de matemática na Educação 

Básica. 

Conteúdos matemáticos identificados nas Cartas de III a VIII: 

1. Linhas e cordas; 

2. Unidades de medida de tempo; 

3. Razão e proporção; 

4. Logaritmo; 

5. Dobro, triplo e quádruplo de números naturais; 

6. Séries numéricas; 

7. Potenciação; 

8. Regra de três simples 

9.  P.A e P.G. 

Euler finaliza sua sequência de cartas musicais apresentando-se de maneira muito 

sensível. Considera-se leigo no assunto e, acredita que suas observações sobre as músicas são 

fruto de sua ousadia em tentar entreter a princesa. Revela que o prazer que se sente com a 

música o emociona e, o classifica em dois tipos segundo seus impressões: 

 O primeiro é sentido por aqueles que são versados na arte, e outro é encontrado em 

pessoas sensíveis a harmonia, ao que denominou de prazer natural. Consiste no 
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conhecimento das dificuldade da composição e da execução, no qual admira os 

professores de música, que procuram transmitir a música mesmo sem se emocionam 

ao ouví-la. 

 O segundo consiste no modo aleatório, sucessivo ou simultâneo com que os sons 

chegam até os nossos ouvidos, excitando sucessivamente em nossa alma certos 

efeitos. 

 

Continua na exposição de seu pensamento voltado para as composições que não 

tenham como objetivo se não o de emocionar. Segundo Euler estarão fadadas ao dito agudo: 

sonata, quê você me diz? E, finaliza defendendo que a excitação de sensações agradáveis ou 

desagradáveis não é inútil ou prejudicial a harmonia, como alguns tem pensado. Pare ele, 

essas sensações fazem parte da própria natureza da música e, precisariam ser tratadas pelos 

compositores como objetos do coração em detrimento à admiração dos inteligentes(PÉREZ, 

1980. p. 91, tradução livre). 

Os objetoas e conceitos referentes à física constituem o tema dominante a partir da 

Carta IX. Neste sentido, o ar, seu peso e elasticidade, a atmosfera e o termômetro são as 

temáticas tratadas entre as Cartas IX a XIII. Mais uma vez são identificados os traços de 

transversalidade e multiplicidade de áreas distintas do conhecimento entre as cartas por meio 

de amarrações de ideias entre as correspondências que tratam sobre o estudo do ar (IX, X, XI 

e XII). O tema ar remete-se às epístolas anteriores sobre que tratavam sobre música e acústica, 

pois Euler parte do princípio de que o ar é o meio pelo qual os sons são propagados. 

O ar é tratado como uma matéria semelhante à água e aos componentes do solo, sendo 

que possui propriedades físicas especificas (é mais rarefeito), mas também apresenta 

características semelhantes a de outros elementos (frio e calor). 

Ao abordar aspectos sobre o frio e o calor, Euler abre uma longa discussão sobre os 

termômetros, que considera objetos importantes para as ciências e a sociedade pela variedade 

de suas utilizações. Os termômetros então, ganham um espaço considerável dentro da Carta 

XII e que pode ser tratado como um tema capaz de abrir um leque de possibilidades de uso 

nas aulas de matemática, a iniciar por sua descrição e utilização no século XVIII. 

A importância dos termômetros no século XVIII pode ser medida pela resolução de 

um questionamento que perdurava a algum tempo. Através deste instrumento baniu-se um 

erro antigo, de que no porão e nas covas, fazia mais frio no verão e mais calor no inverno. A 

temperatura destes locais subterrâneos é quase sempre a mesma, segundo o que passou a ser 

aferido pelos termômetros. 
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São descritas as relações de grandezas inversa e diretamente proporcionais no 

funcionamento do objeto, relacionadas ao aumento de calor e a expansão do líquido mercúrio. 

As escalas são potenciais assuntos que podem ser abordados dentro da perspectiva proposta, 

pois favorece abordagens matemáticas como suas divisões e subdivisões, unidades de medida 

usadas, conversões entre diferentes escalas, números decimais e suas operações.  

As escalas dos termômetros ainda permitem que sejam aproveitados aspectos 

referentes à distância entre dois pontos, por ser dividida em um certo número de partes, que é 

arbitrário. Dependendo do tipo de escala adotada, as divisões destas partes recebem o nome 

de graus (100 partes ou escala Celsius). Se esta distância for dividida em 80 partes, esta escala 

é chamada de Réaumur (R°)20. Há muitas outras divisões, e nenhuma delas tem vantagens ou 

desvantagens em particular, apenas é recomendável a escala decimal, por ser possível dividir 

a distância entre seus pontos em uma centena de partes iguais, como por exemplo a distância 

entre os pontos de solidificação e ebulição da água. Nesse sentido pode-se propor atividades 

que estimulem a investigação de outras divisões tão favoráveis aos divisores de um número 

quanto a escala Celsius. 

A Carta XII é concluída com debates que atentam para o fato de que o peso do ar deve 

ser considerado na medição dos termômetros. A partir de considerações de que a água adquire 

menos calor quanto é menor for a pressão do ar, unidades de medidas são levantadas na carta, 

relações de proporcionalidade e as frações. 

 A luz domina a temática central das Cartas de XVII a XXVII. Euler introduz este 

tópico da Física por meio do calor produzido pelos raios solares, analisando os 

posicionamento contrários de Descartes e Newton. Descartes defendia que o universo era 

cheio, sem vácuos, onde a luz é transmitida por uma vibração instantaneamente comunicada. 

O segundo, sustentava a teoria da emanação. As discordâncias em torno da propagação da luz 

constituíram uma dos maiores enfrentamentos entre cartesianos e newtonianos no século 

XVIII. Euler optava pela teoria vibratória, isenta dos elementos cosmológicos estruturados 

por Descartes. Pérez 

As Cartas de XXVIII a XXXII versam sobre a origem das cores, abordadas como 

resultados das derivações de frequências distintas nas vibrações. Euler considera a mecânica 

dos sons semelhante à da luz e, que ambas podem ser expressas por meio de números. 

                                                             
20 Réaumur é uma escala para a medição de temperatura proposta em 1730 pelo físico e inventor francês René-

Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), cujos pontos fixos são o ponto de congelamento da água (0°Ré) e 

seu ponto de ebulição (80°Ré). Desse modo, uma unidade da escala Réaumur,(1° Ré) vale 4/5 de 1 grau Celsius 

e tem o mesmo zero que o grau Celsius. (cienciahoje, 2014) 
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Na sequência surge um bloco de Cartas (XXXIII – XXXVI) nas quais retoma a 

temática sobre distância a partir do ângulo de que a distância entre os objetos depende do 

juízo estabelecido e formulado pelos homens, passíveis de equívocos e, não pela visão, um 

órgão dos sentidos que segundo Euler não não nos enganam nunca. Pérez (1990).  

A Óptica é reconhecida como um segmento da matemática com fortes marcas da 

física, tem como fio condutor a visão. As Cartas de XXXVII a XL oferecem um panorama 

geral das lentes e suas duas subdivisões: a catóptrica e a dióptrica. Os olhos recebem 

destaque especial nas Cartas de XLI a XLIV “cuja a perfeição não pode ser igualada por 

nenhum olho artificial ou câmara escura” Pérez (1990, p. 55, tradução livre)  

O Tomo I é encerrado com um bloco de cartas dedicados á Mecância. As propriedades 

da matéria, como o peso e a gravidade permeiam as Cartas XLV a XLVII. A descrição dos 

fenômenos resultantes destas duas propriedades na terra são descritos nas Cartas de XLVIII a 

L. A razão pela qual a lua se mantém distante da terra é abordada na Carta LI. Partindo da 

célebre observação newtoniana de que a maçã cai da árvore por conta da Lei da Gravidade, 

Euler expõem sua reflexões acerca do assunto na Carta LII. A temática sobre a teoria 

gravitacional é aprofundada nas Cartas LIII a LVIII. O sistema de mundo a partir da 

gravidade é referenciado em três Cartas, da LIX a LXI. As marés e sua teorias filosófico-

científicas dominantes no período são o foco das Cartas LXII a LXVII. Especialmente na 

Carta LXVIII vem a tona a disputa entre correntes filosóficas vigentes no século XVIII sobre 

a gravidade. 

Com a interrogação “podem os corpos atrair-se” Pérez (1990, p. 55), a teoria 

gravitacioanal avança para conduzir as dicussões em torno das propriedades da matéria. O 

posicionamente cartesiano sobre a identificação dos corpos por meio exclusivamente da 

propriedade da extensão é apresentado como insuficiente (Carta LXIX). Diante disso, segue o 

princípio da impenetrabilidade da matéria (Carta LXX). O curso de Mecânica prossegue com 

descrição de sua lei fundamental: o princípio da inércia (Carta LXXI), passa pelo 

desenvolvimento da inércia no espaço euclidiano (Carta LXXII) e, trava um debate com os 

opositores de seus argumentos nas Cartas LXXIII a LXXV. 

Os debates sobre a lei da inércia entre newtonianos e seus opositores alongam-se até as 

últimas correpondências da primeira parte da obra, a qual é finalizada com as discussões sobre 

o princípio da mínima ação, outro grande problema para cientistas e filósofos do século 

XVIII. 
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CARTA XV: A RESPOSTA 

Natal, inverno de 2013.  

 

Prezado Professor, Prezada Professora.  

 

O talento de Euler como professor já foi reconhecidamente destacado na 

correspondência anterior.  

Porém, segundo Klyve (2011) sobre a função docente de Euler, que alerta 

desconsiderar, neste caso, a complexidade que envolve a temática sobre formação de 

professores, aponta que Euler cultivou as três atitudes essenciais para alcançar seus objetivos 

como um bom professor. O matemático atraiu e manteve o interesse de seus leitores; 

apresentou os conceitos a partir de uma escala de dificuldade, relacionando as ideias mais 

simples até atingir as mais difíceis e elaboradas e, finalmente foi suas explicações eram 

precisas sem exaustivos detalhes desnecessários. 

Além dos requisitos apontados acima, na escrita de Euler é possível notar 

características do que seria considerado um professor que almeja apresentar os conteúdos de 

forma contextualizada, no momento em que ilustra seus exemplos com situações que fazem 

parte do ambiente da princesa até chegar nos novos conceitos a serem tratados.  

Outra particularidade que enfatizo diz respeito ao modo transversal com que as 

sequências de ideias são conduzidas dentro dos limites de cada correspondência e nas 

subsequentes. O arrojado entrelaçamento é amarrado de tal forma que os conteúdos vão 

surgindo dos mais simples até os mais complexos, até desembocarem, se necessário for em 

outras áreas do conhecimento, que podem ser discutidas na mesma carta ou servirem de fio 

condutor para o tema da próxima correspondência. 

 Todas estas características já podem ser conferidas na Carta I do livro, intitulada de 

Extensão, a qual escolhi para pormenorizar meus comentários, pelo fato de que Euler mostra-

se de forma inquestionável como um comprometido mestre, buscando a criatividade na 

escrita, a contextualização das ideias apresentadas, o envolvimento da princesa na leitura, 

enfim, coroando a abertura de sua obra com todos os elementos necessários a uma aula 

produtiva, mesmo sendo na modalidade à distância e, que passo a comentá-la em seguida. 
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A julgar pelas qualidades consideradas por Klyve (2011), Euler supera com vantagens 

as expectativas para ser considerado um professor dedicado, ao revelar uma leitura divertida, 

envolvente, com um tema desenvolvido de forma atraente que remete à imensidão do 

universo. “Agora bem, é importante imaginar que todas essas estrelas, tomadas em conjunto, 

não constituem mais que uma pequeníssima parte de todo o universo, com respeito a qual 

essas imensas distâncias não são maiores que um grão de areia em relação a terra.” 

(EULER, 1782, tradução livre) 

Fonte: books.google.com 

Figura 32: Trecho da Carta I de Lettres 
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 O professor Euler explica entusiasmado à princesa que a aula será de geometria21 e, 

que a primeira ideia a ser tratada é sobre o conceito de tamanho: “Como a esperança de 

continuar instruindo a Vossa Alteza na geometria. [...] Vou fazer uma prova explicando a 

Vossa Alteza a ideia adequada que se deve formar de tamanhos, a partir do qual se 

compreendem tanto as menores quanto as maiores extensões que conhecemos atualmente no 

mundo.” (EULER, 1782, tradução livre) 

 A partir desse ponto a aula deslancha por uma sequência de ideias muito bem 

conectadas, que partem da discussão sobre a necessidade de se compreender o que seja 

tamanho para, posteriormente explicar a existência de diferentes extensões existentes. 

Simultaneamente a explicação, Euler estimula seus aprendizes a produzir seus próprios 

exemplos sobre extensão ao lembrar sobre a magnitude do universo. Segue, contextualizando 

sua aula ao explorar o fato de que a princesa já possui um bom entendimento sobre o que seja 

pé. Então, parti de exemplos conhecidos de medidas de extensão (o pé) até chegar nas 

medidas ainda não conhecidas (polegada). “Pois tendo a ideia de um pé, se tem também a de 

sua metade, da quarta, da oitava parte, que se chama polegada, a de sua centésima e de sua 

milésima parte, a qual é tão pequena que quase escapa a nossa vista.” (EULER, 1782, 

tradução livre) 

 As exemplificações e analogias entre diferentes tamanhos e unidades de medidas 

adequadas a cada situação fluem detalhadamente. O exercício da transversalidade fica 

explícito quando Euler expande seus limites lógicos de unidades de medida até as ciências 

naturais para exemplificar que existem organismos vivos infinitamente pequenos22 que podem 

ser divididos em partes inconcebivelmente cada vez menores que escapam à imaginação, 

tornando-se invisíveis a olho nu. “Assim, por exemplo, ainda que a décima milésima parte de 

um pé seja difícil ao nosso olhar, é maior que o tamanho de um animal inteiro.” (EULER, 

1782, tradução livre) 

Ao mesmo passo, dá-se a transição para os esclarecimentos de grandes extensões ou 

distâncias. Mais uma vez, Euler contextualiza com desenvoltura os conteúdo a serem 

trabalhados a partir de um trajeto bem conhecida pela princesa. “Passemos dessas pequenas 

                                                             
21 Nos séculos XVII e XVIII, período em que a caracterização das ciências e suas especialidades ainda estava na 

fase de elaboração, os termos Geometria e geômetra eram usados com uma conotação ampla, referindo-se ao 

que hoje é conhecido com Matemática e matemáticos. (LACROIX, 2013). 

 
22 A existência de micro-organismos, como as bactérias, já era conhecida no século XVIII principalmente pelas 

contribuições de Antonie van Leeuwenhoek (1632 – 1723) para a biologia celular e o aperfeiçoamento de 

microscópios. (cienciahoje, 2014) 
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quantidades, nas que se perde o nosso espirito, para as maiores. Vossa alteza conhece a 

longitude de uma milha e de aqui a Magdeburgo há 18.” (EULER, 1782, tradução livre) 

Por fim, ao usar o pé como medida padrão para suas explicações, ressalta que há 24 

mil pés em uma milha23), e que as milhas são muitas vezes mais fácil unidades de lidar do que 

os pés. Ao fazê-lo Euler transmite o valor da sabedoria de escolher unidades mais simples e 

elegante do que muitos textos da ciência moderna. 

 É importante deixar esclarecido que estas possibilidades de uso didático das cartas 

eulerianas à princesa não se esgotam, apenas esboçam uma parcela de possibilidades e ajudam 

a refletir sobre outras práticas docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Uma milha alemã equivale a aproximadamente 7,4 km. Um pé de Berlin vale 309 milímetros. (PÉREZ, 1990) 
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CORRESPONDÊNCIA FINAL 

CARTA A ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES DE DOCENTES 

 

Neste ponto, faço uma pausa na escrita do trabalho para retomar as temáticas 

desenvolvidas em correspondências anteriores com a finalidade de apresentar algumas 

considerações acerca das construções apresentadas na pesquisa e, ressaltar as redescobertas e 

possibilidades pedagógicas à atuais e futuras gerações de professores de matemática. 
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CARTA A ATUAIS E FUTURAS GERAÇÕES DE DOCENTES 

Natal, Primavera de 2014 

 

Prezado Professor, Prezada Professora. 

 

 Após o intenso fluxo de correspondências enviadas no transcurso do último ano, 

revisito a primeira estação a qual me referi na primeira carta para alertá-los sobre a chegada 

de mais um ano, vindouro e imaginário, idealizado com propósitos de delimitar tempos e 

espaços dentro das cercanias desta pesquisa. 

Faço uso de metáforas das estações climáticas para representar os inícios e 

fechamentos de ciclos da vida. Atente-se para o fato de que evito a palavra término para 

indicar o final do ciclo, pois apesar de ser o contraponto natural de início, não o considero 

adequado para as minhas finalidades de conclusão deste trabalho por remeter a conotações de 

algo pronto e acabado, o que não representa a natureza de incompletude deste texto e dos 

argumentos apresentados em todas as etapas desta investigação.  

Neste caso, em particular, representam um ponto em seguida de uma etapa de minha 

vida profissional, pois na vida acadêmica nem um ponto final da vida representa o seu fim, 

como muito bem nos lembra o legado deixado por Leonhard Euler, retratado em 

correspondências escritas no verão passado. 

Chamo a atenção dos senhores para que possam observar o movimento sucessório das 

estações do ano, que se sucedem sem necessariamente se repetirem, sem causar a previsível 

sensação de déjà vu24 . Quase sempre reservam algum tipo de fenômeno considerado atípico 

para determinado período, o que as vezes consideramos as intempéries da natureza, servem 

para nos alertar que tudo pode acontecer novamente sem ser obviamente igual.  

Dentro das suas incumbências climáticas, as estações nos oportunizam vivências sobre 

a intensidade do calor, o amarelar das folhas, o recolhimento no frio e nas chuvas, o colorido 

das flores. Fotografam os mesmos cenários por meio de outras lentes, garantido imagens 

inéditas e novas releituras. 

 

 

                                                             
24Refiro-me a uma reação psicológica capaz de transmitir pensamentos de que já se esteve naquele lugar antes, já 

se viu aquelas pessoas, ou outro elemento externo. Especificamente na pesquisa faço analogias, reportando-me à 

ideias de que ‘já se leu isto antes”. O termo é uma expressão da língua francesa que significa, literalmente, "Já 

visto" 
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Pois bem, nos encontramos em plena primavera acadêmica, uma estação do ano muito 

profícua em que sempre florescem inovações e boas ideias, enfim o melhor período para 

repensarmos sobre escritos passados, práticas recorrentes e reflexões futuras. 

Convido os senhores para que juntos possamos retomar a questão da pesquisa que se 

referia aos limites e as potencialidades didáticas de obras históricas originais ou fontes 

primárias para que sejam desenvolvidas atividades para o ensino de matemática por 

professores da Educação Básica a partir da exploração de conteúdos matemáticos extraídos de 

obras como Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de physique et de 

philosophie. Destaco que o estudo aponta para esta possibilidade, uma vez que as informações 

presentes em publicações como a que mencionamos neste parágrafo, podem ser tomadas. 

No estudo realizado observei que correspondências eram remetidas de forma intensa 

tanto na quantidade de cartas, quanto na variedade de assuntos tratados ou ainda na extensa 

lista de correspondentes entre Euler e outros matemáticos, estudiosos e personalidades 

importantes da época, também correspondências de outros estudiosos. 

As discussões levantadas sinalizaram para possibilidades concretas de entrelaçamento 

entre os conteúdos matemáticos extraídos do bojo da obra com metodologias de ensino atuais 

a partir do redimensionamento do uso de cartas pedagógicas segundo a perspectiva freiriana 

da correspondência e, principalmente da utilização de novas vias de comunicação do século 

XXI, ambas visando o diálogo e a aproximação entre quem escreve e quem lê. 

Ao me debruçar sobre a obra Lettres à une Princesse d’Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie, como fonte de estudos e selecionar aquelas que podia ser 

utilizadas como recursos auxiliares para o ensino de matemática na Educação Básica, fui 

descobrindo o conteúdo matemático nelas expostos e, dessa forma, consegui organizá-los em 

eixos temáticos conforme os propostos pelos PCN de Matemática. 

Neste momento, percebi que era possível sugerir o desenvolvimento de atividades para 

o ensino de matemática na Educação Básica ou, estendendo-os a cursos de formação de 

professores a partir de cartas selecionadas da obra, apontando potencialidades pedagógicas 

das cartas da obra analisada como aporte de ensino de matemática e outras disciplinas. 

Como resultado deste trabalho assinalo que: (1) os conteúdos matemáticos presentes 

na obra referência deste trabalho fundamentada na exploração e adaptação de obras históricas 

originais podem ser articuladores para o desenvolvimento de atividades de ensino para o 

ensino de matemática na Educação Básica e em conformidade com os eixos temáticos 

indicados nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN); (2) a natureza 

multidisciplinar dos conteúdos abordados nas cartas aponta para um exercício entre a referida 
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obra de Euler e as orientações didáticas para a matemática escolar, visto que são 

contemplados de forma conjunta temas como a ética, a filosofia, a física, as ciências naturais, 

a astronomia entre outros. 

Ressalta-se, entretanto que não é recomendável que os textos históricos cheguem até 

as salas de aula sem receberem um tratamento didático adequado para as informações 

matemáticas, ou de outras áreas a fim de que se tornem compreensível e utilizáveis dentro das 

práticas escolares de ensino e aprendizagem. Neste momento, foi criterioso recorrer à 

argumentação favorável do uso de fontes históricas nas aulas de matemática, direcionando 

nosso olhar para os preceitos da área da História da Matemática para apoiar os ajustamentos 

que um texto secular precisa receber para atender os programas curriculares, as 

recomendações oficiais para a Educação Básica e, principalmente atingir a melhoria da 

qualidade do ensino por meio de metodologias mais eficazes e produtivas na sala de aula. 

Os conteúdos matemáticos e as possibilidades de uso didáticos nas aulas de 

matemática advindos das Cartas de Euler a princesa alemã foram abordados soba a ótica das 

teorias sobre o uso da História da Matemática em sala de aula, que nos permitiram fazer uma 

leitura das Lettres à une Princesse d’Allemagne, com vistas ao exercício da transversalidade 

entre a matemática com outras disciplinas ou com outras áreas do conhecimento para alcançar 

campos da ética, do meio ambiente e da pluralidade cultural, todos indicados PCN de 

Matemática e PCN da Transversalidade e Ética. 

A funcionalidade dos títulos das cartas remetem às colocações de temas geradores ou 

fios condutores de conteúdos capazes de promoverem o desenvolvimento de outros tópicos 

dentro da disciplina, complementares à disciplina ou multidisciplinares, enriquecendo a 

metodologia de ensino utilizada e a diversificação de conhecimentos levantados. Dessa forma, 

podemos afirmas que as cartas enviadas a princesa eram elaboradas no contexto de uma 

perspectiva metodológica transversal e multidisciplinar, nutrida pelos variação de temas 

identificados nas correspondências ou de outros que podem ser aproximados a partir destes 

posicionamentos. 

Apesar de que está forma de apresentar os conteúdos sejam visíveis em um texto 

elaborado há cerca de 300 anos, ainda permanece rejuvenescida e mantém-se preconizada em 

orientações curriculares e metodológicas atuais, que combatem o uso de abordagens 

fragmentadas e isoladas, que não permitem o estabelecimento de aproximação e diálogos 

pedagógicos como possibilidade de estabelecer atrelamentos entre a matemática com outros 

áreas do conhecimento. 
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Um exemplo do estabelecimento destas conexões é ilustrado pela proposta entre a 

matemática e a história e as ciências naturais nas Cartas I e II, pelo trabalho de tópicos da 

disciplina como cálculo de distâncias, as unidades de medida de comprimento (pé, polegada e 

milha), a conversão entre medidas, o seu uso adequado de acordo com a situação utilizada, 

são conteúdos matemáticos identificáveis no texto que podem estabelecer os canais de 

diálogos entre outros conteúdos contidos no bloco Grandezas e Medidas dos PCN de 

matemática e outras áreas do conhecimento.  

Um exemplo de utilização dessas primeiras cartas pode ser usada via História da 

matemática para buscar explicações no século XVIII, especificamente na Revolução 

Francesa, para desvendar como as implicações políticas, sociais, econômicas e culturais 

advindas da ascensão de uma outra classe social no poder respingaram em toda a Europa e, 

até hoje seus reflexos são perceptíveis no sistema de medidas de comprimento adotado e 

calendários vigentes.  

Euler dedica seis cartas à música (III a VIII). É possível perceber que por meio da 

Física a teoria musical começa a ser desenvolvida e repousa seus pressupostos teóricos na 

matemática, anunciando mais uma vez a presença da transversalidade das temáticas tratadas. 

Fica explícito nas cartas musicais de Euler o envolvimento da matemática com a 

música e a física, possibilitando a articulação dos conteúdos matemáticos com práticas de 

ensino de caráter transversal e que podem fazer uso da História da Matemática como suporte 

teórico e metodológico nas aulas de matemática na Educação Básica. 

Com isto, remeto a tese sustentada neste trabalho de que a exploração e adaptação de 

obras históricas originais possibilita o desenvolvimento de atividades para o ensino de 

matemática na Educação Básica, a partir da exploração de conteúdos matemáticos presentes 

nestas obras, como por exemplo Lettres à une princesse d’Allemagne sur divers sujets de 

physique et de philosophie. 

 Além da identificação dos possíveis conteúdos matemáticos contidos em textos 

históricos, podemos no caso particular de obras científicas elaboradas sob o gênero literário 

epistolar, usar o potencial das correspondências pedagógicas como recurso metodológico nas 

aulas de matemática. 

 De forma análoga, é imprescindível que as cartas também recebam um tratamento de 

revitalização relacionado a formais atuais de uso e os objetivos do ensino da educação no 

século XXI. 

 Diante a facilidade de comunicação que as tecnologias apresentam por meio dos 

correios eletrônicos (e-mail), mensagens de textos do tipo Short Message Service (SMS), 
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blogs ou, o que conhecemos hoje como redes sociais (Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Facebook, Instagram, Viber, Foursquare, Google+) entre outros que oferecem serviços de 

comunicação instantâneas, é preciso concordar que  o uso de cartas escritas usadas como meio 

de comunicação entre remetentes e destinatários cederam seus espaços para emissores e 

receptores virtuais que, por sua vez, ficaram reduzidos aos românticos e seus raros envios de 

postais de suas viagens ou, às comunicações oficiais e comerciais. Essas mudanças levam a 

reflexões de que o uso das cartas está sendo reconfigurado para demandas da sociedade atual 

que possuem meios bem mais velozes de comunicação. 

 Todos esses novos canais de comunicação podem convergir para projetos e práticas 

escolares que permitam o uso destes recursos para a escrita de cartas que não usem apenas 

caneta e papel, a favor da primária necessidade natural do homem em se comunicar. 

 As redes de comunicação sociais e mensagens rápidas não precisam ser proibidas nas 

salas de aula e, podem ser usadas a serviço de práticas pedagógicas, auxiliando o aprendizado 

por meio das com as tecnologias disponíveis sem desconsideras as cartas escritas.  

Um tema sobre a discussão entre cartesianos e newtonianos como o intitulado na Carta 

XVII Sobre os raios da luz e sobre os sistemas de Descartes e de Newton pode ser lançado no 

blog de uma escola, como um tópico do Twitter, ou no grupo de amigos formados com alunos 

de uma série hospedado no ambiente do Facebook ou WhatsApp. Os alunos terão um espaço 

onde emitirão suas opiniões respaldas em pesquisas sobre o assunto e, poderão defender, 

contrapor, concordar sobre seus argumentos a cerca das divergências entre os dois filósofos.  

Esses espaços criados em ambientes virtuais outrora eram ocupados pelas cafeterias da 

Europa do século XVIII, em que o conhecimento e as ideias eram compartilhados, ajudando 

nos rumos da Revolução Francesa. Deste modo, o período atual é uma possibilidade de 

retorno a uma atitude mais participativa dos alunos no sentido da democratização do acesso à 

informações, cada vez mais acessível a camadas da população. 

Às cartas no papel, não restaram apenas a função nostálgica e remota de trazer o que 

está distante, como as célebres correspondências entre Abelardo e Heloísa, Henrique VIII e 

Ana Bolena, Ted Hughes e Sylvia Plath. O detalhe é que a tinta do papel mantém um retrato 

íntimo de questões comuns e uma identidade que de outra forma não poderia ter ocorrido de 

outra forma. Como no exemplo de O mensageiro, quando Chris Barker Bessie Moore escreve 

que o seu amor só cresceu, apesar, ou talvez por causa da distância em que viveu ocasionado 

pela Segunda Guerra Mundial.  

Para projetarmos a funcionalidade das cartas em nossas salas de aula, devemos nos 

questionar sobre como seriam as escolas do futuro mediante os avanços das tecnologias de 
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comunicação? Arrisco-me a responder que a escola do futuro será totalmente interligada à 

rede de computadores e de informações, mas pondero que este fato avulso não garante a 

melhoria da qualidade do ensino em nenhuma área do conhecimento.  

A escola verdadeiramente do futuro será aquela engajada e fazedora de mundo. Um 

lugar onde as respostas não estão estáticas em arquivos digitais, mas que garantem espaços 

para inquietações e questionamentos refletidos na busca de soluções. Será o espaço em que a 

rede de informações é usada de forma a respeitar a ética e as pessoas que dela fazem uso, 

sejam da comunidade escolar ou não e, que as relações sociais sejam sempre prioritárias nas 

demandas da educação escolar se comparadas às tecnologias. 

Finalmente, considero oportuno convidar todos os educadores que ligados ou não à 

teoria e à práxis de Paulo Freire que defendia a abertura ao diálogo, à dúvida e à critica que 

escrevam suas próprias cartas-respostas a Euler.  

Seriam cartas sobre suas reflexões particulares, reconstruídas a partir dos provocantes 

e atuais temas ou de conteúdos matemáticos e de outras áreas do conhecimento tratados por 

Euler ou desencadeados a partir da exploração e investigação de suas Lettres à une princesse 

d’Allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie. 

A leitura atenta destas Cartas exigirá de todos uma releitura de nossa prática docente, 

pois elas acrescentam novas dimensões e ressignificados ao ensino de matemática a partir da 

perspectiva do uso da História da Matemática. Sem esquecer as perspectivas da inteligência, 

da razão, da ética e das questões sociais e políticas, elas também adentram no campo das 

emoções dos sentimentos, dos desejos, da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, da 

curiosidade, da criatividade, da intuição, do mundo e do conhecimento. Pois como nos diria 

Freire, a amorosidade e a afetividade são os fatores básicos da vida humana e da educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 

CARTA DE REFERÊNCIAS 

 

ALEXANDERSON, G. L. Ars Expositions: Euler as Writer and Teacher. Mathematics 

Magazine. Texas, v. 56 n. 5, p. 274 – 278, 1983. Disponível em <http: www.maa.org>. 

Acesso em 23 mai 2014. 

ALLAN, T. (Ed.) Poderes da coroa. Série História em revista. Trad. Pedro Maia Soares. Rio 

de Janeiro: Abril livros, 1992. (Série história em revista, v. 5, n. 1). 

AYALA, D; LONNGI, P. A. V. Contribuciones de Leonhard Euler a la acústica. Miscelánea 

Matemática, Iztapalapa, n. 46, p. 1 – 25, 2008. Disponível em <http: 

www.miscelaniamatematica.org.> Acesso em 01 jun 2014. 

BARRETO, A. Coração: Sístole e diástole, 2008. Disponível em 

<http://dicasdeciências.com> Acesso em 26 mar 2014. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Apresentação dos temas transversais e ética. Brasília, DF, 1997. 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

matemática. Brasília, DF, 1998. 

BRUN, J. (Org.) Didática das matemáticas. Trad. Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto 

Piaget, 1996 

BURKE, P. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Trad. Plínio 

Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

CALINGER, R.S. Euler’s Letters to a princess of Germany as an expression of his mature 

scientific outlook. Archive for History of Exact Sciences. V. 15, n. 3, p. 211 – 233, 1976. 

Disponível em <http:www.http://link.springer.com>. Acesso em 23 abr 2014. 

______, R. S. Classics of mathematics. Michigan: Editora Prentice Hall, 1995. 

CAMINI, I. Cartas pedagógicas: aprendizados que se entrecruzam e se comunicam. Porto 

Alegre: ESTEF, 2012. 

CERTEAU, M. A escrita da história. trad. Maria de Lourdes Menezes. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense universitária, 2007. 

CHAQUIAM, M. Guilherme de La Penha: uma história do seu itinerário intelectual em três 

dimensões. Tese (Doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação. Natal/RN, 2012, 284 f. 

COELHO, E. P. Pedagogia da correspondência: Paulo Freire e a educação por cartas e 

livros. Brasília: Líber Livro, 2011. 

CUNHA, N. P. Matemática e música: diálogo interdisciplinar. 2. ed. Recife: ed. 

Universitária da UFPE, 2008. 

D’AMBROSIO, U. Euler, um matemático multifacetado. In: Revista Brasileira de História 

da Matemática - Vol. 9 n. 17 (abril/2009 -setembro/2009) – pág. 13-31. 

DIONÍSIO, A. P. et all. (Orgs.) Gêneros textuais e ensino. 4. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2005. 

http://www.maa.org/
http://www.miscelaniamatematica.org/
http://dicasdeciências.com/
http://link.springer.com/


278 

 

EULER. L. Lettres a une princesse D’Allemagne sur divers sujets de phisyque et de 

philosophie. Londres: Chez la Societé Typographique, 1775. Disponível em 

<http://www.books.google.com> 30 nov. 2012. 

______, L. Lettres de M. Euler a une princesse D’Allemagne, sur différentes questions 

de physique et de philosophies. Tomo I. Paris : Chez Royez, 1787. 

______, L. Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de física y filosofia. 

Trad. Carlos Mínguez Pérez. Zaragoza: Universidad, Prensas Universitarias, 1990. 

FELLMANN, E. A. Leonhard Euler. Trad. Erika Gautschi e Walter Gautschi. Basel, Suíça: 

Birkhäuser Verlag, 2007. 

FIOLHAIS, C. O génio de Euler na matemática e na física. Disponível em: 

<http://www.estudogeral.sib.uc.pt>. Acesso em 2 dez. 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia da indignação. Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 

Editora UNESP, 2000. 

______, P. Professora sim, tia não: Cartas a quem ousa estudar. 12 ed. São Paulo: Olho 

D’Água, 2002. 

FREITAS NETO, J. A. de. A transversalidade e a renovação no ensino de História. In: 

KARNAL, L. (Org.). História na sala de aula: Conceitos, práticas e propostas. 3. ed. São 

Paulo: Contexto, 2003. 

FUSS, N. Éloge de Monsier Leonhard Euler. St Pétersbourg: Lu à l’Académie Impériale 

des Sciences, 1785. Disponível em <http:www.bookbay.org> Acesso em 02 jun 2014. 

______, P. H. Correspondance Mathématique et Physique de Quelques Célèbres 

Géomètres de XVIIIème Siècle. St Pétersbourg, 1843. Disponível em <http: www.academie-

sciences.fr> Acesso em 02 jun 2014. 

HESS, R. Momento do diário e diário do momento. Trad. Sandra Soares. In: SOUZA, E. C. 

de; ABRAÃO, M. H. M. B. (Orgs). Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si. Porto 

Alegre/Salvador: EPIPUCRS; EDUNEB, 2006:89-103. 

JAHNKE, H. N. et al. The use of original sources in the mathematics classroom. In: History 

in mathematics education: the ICMI study, Dordrecht: Kluwer 2000, p. 291-328 

KAUFMAN, A. M; RODRIGUES, M. H. Escola leitura e produção de textos. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1995. 

KLYVE, D. Euler as master teacher in the “Letters to a German Princess”. Opusculum, 

Kenosha,v.2 n. 2, p. 17 – 21, 2010. Disponível em < http: www.math.darmouth.edu> Acesso 

em 15 maio 2014. 

______, D. Euler’s Letters to a German Princess: Betrayal and Translation. Opusculum, 

Kenosha, v.3 n. 1, p. 23 – 26, 2011. Disponível em < http: www.math.darmouth.edu> Acesso 

em 15 maio 2014. 

______, D. Seeking the original texto f Euller’s Letters to a German Princess. Opusculum, 

Kenosha, v.3 n. 2, p. 30 – 32, 2011. Disponível em < http: www.math.darmouth.edu> Acesso 

em 15 maio 2014. 

LACROIX, S. F. Ensaios sobre o ensino em geral e o de Matemática em particular. Trad. 

Karina Rodrigues. São Paulo: Editora Unesp, 2013. 

LA PENHA, G. M. S. M. Leonardo Euler. Revista do Professor de Matemática, São Paulo, 

v. 3 n. 7.  p. 1- 4, 1983. 

http://www.books.google.com/
http://www.academie-sciences.fr/
http://www.academie-sciences.fr/
http://www.math.darmouth.edu/
http://www.math.darmouth.edu/
http://www.math.darmouth.edu/


279 

 

______, G. M. S. M. Éloge de Euler. Relatório de pesquisa. Rio de Janeiro: UFRJ, 1983b. 

______, G. M. S. M. (1983). Euler e a Topologia. Revista do Professor de Matemática, São 

Paulo, v. 3 n. 7, 12 – 17, 1983c. 

______, G. M. S. M. Euler e a Teoria dos Números. Revista do Professor de Matemática, 

São Paulo, v. 4 n. 1, 12- 20, 1984. 

______, G. M. S. M. Nas cartas a uma princesa da Alemanha a lógica dedutiva como prólogo 

a filosofia de Euler. Monografias da Sociedade Paranaense de Matemática. v. 1 n. 1, jul. 

1984. 

LE GOFF, J. História e memória. 6. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. 

MALATIAN, T. Cartas: Narrador, registro e arquivo. In: PINSKY, C. B.; DE LUCA, T. R. 

(Orgs.). O Historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. 

MASSIE, R. K. Catarina, a grande: retrato de uma mulher. Trad. Ângela Lobo de Andrade. 

Rio de janeiro: Rocco, 2012. 

MENDES, I. A. Atividades históricas para o ensino de trigonometria. In: BRITO, A. de J. et 

al. História da matemática em atividades didáticas. Natal: EDUFRN, 2005. 

______, I. A.; FOSSA, J. A. e VALDÉS, J. E. N. A História como um agente de cognição 

na Educação Matemática. Porto Alegre: Sulinas, 2006. 

______, I. A. Investigação histórica no ensino de matemática. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna Ltda, 2009. 

______, I. A. LIMA FILHO, R. R. C. Práticas matemáticas históricas: significados 

conceituais e metacognitivos. In: MENDES, I. A.; FARIAS. C. A. (Orgs). Práticas 

socioculturais e Educação Matemática. São Paulo: Editora da Física, 2014. p. 247-290. 

(Coleção contexto da ciência). 

MIGNOT, A. C. V. Editando o legado pioneiro: o arquivo de uma educadora. In: MIGNOT, 

A. C. V. et al (Orgs). Refúgios do eu: educação, história e escrita autobiográfica. 

Florianópolis: Mulheres, 2000. p. 123-143. 

MIGUEL, A. et al. História da matemática em atividades didáticas. 2. ed. rev. São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2009. 

______, A; MENDES, I. A. Mobilizing histories in mathematics teacher education: 

memories, social practices, and discursive games. In: ZDM Mathematics Education (2010) 

n 42, 381-392. 

______, A. Medindo a terra. Disponível em: < http: www.m3.ime.unicamp.br> Acesso em 5 

maio 2014. 

PESTALOZZI, J. H. Cartas sobre educación infantil.Madrid: Editorial Tecnos, 2006. 

PINEAU, G. Les histoires de vie comme art formateur de l’existence. Pratiques de 

formation. Paris, 1996, p. 65 - 80. 

PAIS, L. C. Didática da Matemática: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 

PÉREZ, C. M. Prefácio. In: EULER, L. Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos 

temas de física y filosofia. Zaragoza: Universidad, Prensas Universitarias, 1990. 

PINSKY, C. B. (Org.). Fontes históricas. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.  



280 

 

SCHARF, M. G. Dicas práticas de comunicação: boas ideias para os relacionamentos e os 

negócios. São Paulo, SP: Editora Trevisan, 2013. 

SCHUBRING, G. Análise de livros de matemática: notas de aula. Trad. Maria Laura 

Magalhães Gomes. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 

TOMAZ, V. S.; DAVID. M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da 

Matemática em sala de aula. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. (Coleção 

Tendências em Educação Matemática). 

VERNEY, L. A. O Verdadeiro método de estudar: Cartas sobre retórica e poética. Lisboa: 

Editorial Presença, 1991. 

VOLTAIRE. Cartas iluministas: correspondência selecionada e anotada. Trad. André Telles 

e Jorge Bastos: Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

WATKINS, E. Kant´s critique of pure reason: Background source materials: New York: 

Cambridge University Press, 2009. 


